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اليرموك شريكك
المحترف فى مجال
األثاث الطبى
والمعملى
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أن تكون اليرموك االختيار
األول في رحلة البحث عن
األثاث الطبي والمعملي
واألسنان معتزين بقيمنا
,نتميز بخدمة ما قبل وأثناء
وبعد البيع
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الريادة فى مجال تخصصنا والتميز
فى كل ما نقوم به وفى خدمة
العميل وطلب البركة فى الرزق
لموظفي الشركة وأصحاب المال
والموردين مع االلتزام بتقديم
مستوى رفيع من األخالق
والنزاهة والجودة والذوق

 تعتمد اليرموك عند ممارسة أنشطتها على المجموعة التالية من المبادئ
األساسية:

( أصولنا األعلى قيمة ) هي سمعتنا وتقوم رسالتنا على
تدعيم هذه السمعة وكسب ثقة اآلخرين من خالل االلتزام
بمبادئنا المستمدة من تراثنا وديننا اإلسالمي الحنيف





(أهم بنود رأس المال) هو العاملون المخلصون فى
الشركة و ال مجال وال مكان بيننا إال لألكفاء
والملتزمين ونسعى جاهدين للحفاظ عليهم وعدم
التفريط فيهم
(محور اهتمامنا ) هو العميل نتفانى فى خدمته
ونخلص له النصيحة ونسعى لراحته وإسعاده قبل
وأثناء وبعد التعامل معنا ونوفر له ولمساعديه وزائريه
الراحة والطمأنينة
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(أسلوبنا في العمل ) نعمل كفريق واحد ..ونتعامل
مع اآلخرين باحترام متبادل حتى منافسينا
(مناخ العمل) مناخ متميز..ليسمح لألفراد باإلبداع
واالبتكار وينمي روح الوالء والحب بين جميع افراد
الشركة ويشعر كل فرد فيها انه صاحب عمل وليس
مجرد موظف
(التميز والتطور) عادة أصيلة في كل ما نقوم به..من
خالل التعلم المستمر واالهتمام بالجودة والتطوير
والتغذية المرتدة
(خدمة الوطن ) واقتصادنا الوطني وتغيير نظرة العالم
لمنتجتنا الوطنية نركز عليه ونجتهد لخلق مزيد من
فرص العمل ألبناء الوطن وإشباع حاجة المواطنين
لمنتج جيد

 أوال ا:

أن يرضى عنا هللا وأن يدخلنا الجنة

أن يكون لنا نصيب من أسمنا وصبغتنا اإلسالمية
 ثانيااا:
(بحيث يكون االسم والشكل مطابق للجوهر والحقيقة)

الدعوة إلى هللا " بالقدوة الحسنة (ادع إلى
 ثالثاا:
سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة

أن نسعى إلعالء شأن هذا الكيان ويكبر
 خامساا:
ونكبر نحن معه ليسعنا ويسع أبناءنا معنا ومن بعدنا إن شاء
هللا ونحتسب على هللا ان يكون لنا من الصدقات الجارية
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 رابعاا :التقرب إلى هللا بإتباع منهجه وسنة نبيه صلي
هللا عليه وسلم وتطبيق ذلك تطبيق اا عملي اا من خالل عملنا
وتعامالتنا ومنتجاتنا .

 مجموعة شركات اليرموك بمصر والمملكة العربية السعودية ,
كانت بدايتها – بعون هللا وفضلة -ورشة صغيرة فى عام ,1989
قام بتأسيسها (أحمد عبد الحميد عبد الجواد ) وكان وقتها
عمره  23عاماً وكان ال يزال يدرس التصميم الداخلي بكلية
الفنون التطبيقية ودرس التجارة وإدارة األعمال وكثير من
الدورات التدريبية فى مجاالت متعددة منها التسويق والبيع
والتصميم وبرامج الكمبيوتر المتخصصة
 وفي عام  1990بدأ النشاط رسمياً داخل جمهورية مصر العربية
كمؤسسة فردية ذات سمة تجارية باسم اليرموك وكان
نشاطها الرئيسي في ذلك الوقت هو الديكور و تصنيع
المنتجات المعمارية

 و في عام  ، 1994أصبحت اليرموك متخصصة فى ديكور وتشطيب
العيادات والمراكز الطبية
 وكان عام  1996م ,هو بداية تصنيع منتجات اليرموك لألثاث الطبى
والمعملى وخصوصاً كبائن االسنان التى كان السوق المصرى
يستوردها بالكامل من اوروبا ولم يكن هناك مصنع متخصص فى ذلك
فى مصر أو الدول العربية وأصبح هذا هو نشاط اليرموك الرئيسى
 وفى عام  1999أصبحت اليرموك شركة ذات مسئولية محدودة –
شركة عائلية  -االسم التجارى (اليرموك للعمارة والديكور ) وتم
تسجيل عالمة اليرموك المميزة
 ومنذ عام  2000يشهد السوق المصرى أن شركة اليرموك للعمارة
والديكور هى الرائدة فى صناعة األثاث الطبى والمعملى وخصوصاً
الكبائن الخاصة بفرش عيادات االسنان والمراكز الطبية المتخصصة

 وفى عام  2003م بدأت اليرموك التصدير ألثاث طب األسنان من مصر إلى
السعودية وإلى بعض البلدان العربية
 وفى عام  2004بدأت اليرموك تشييد مصنع جديد بالمنطقة الصناعية
بمدينة السادس من أكتوبر  ,بالكيلو  28مصر إسكندرية الصحراوي لتلبية
الطلب المتزايد –بفضل هللا –سواء من السوق المحلى او التصدير
 وفى عام  2007عندما أصبح لنا قاعدة كبيرة من العمالء داخل المملكة
العربية السعودية – قامت اليرموك بإنشاء فريق عمل للتركيبات والصيانة
وخدمة ما بعد البيع في السعودية
 وفى عام  2008م تم بفضل هللا إنشاء مصنع اليرموك بالرياض بالمملكة
العربية السعودية متخصص في صناعة األثاث الطبي والمعملي في ظل
قوانين االستثمار السعودية برأس مال مصري %100
 و فى عام  2009ازداد عدد موزعيها فى دول الخليج و البلدان العربية
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 وفى عام  2010تم اضافة منتجات طبية جديدة الى قائمة
منتجات اليرموك مثل تجهيز مراكز التعقيم والروليات الطبية
المصنوعة من االستانلس ستيل
 وفى عام  2011حصلت الشركة على شهادة الجودة العالمية
االيزو  9001:2008فى نظام إدارة الجودة باعتراف دولى من الـ
British Certificationsويتم المراجعة على النظام سنويا
بواسطة مراجعين دوليين من شركة دولية.
ويشتمل النظام على جميع الشروط والضوابط الالزمة لضمان
جودة وكفاءة األداء وجودة المنتج .وهو األثاث الطبى والمعملى
 وفى نفس العام تم بفضل هللا افتتاح صالة عرض لمنتجات
اليرموك فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فى
أشهر شارع تجارى للمجال الطبى وهو شارع الضباب بجوار
الغرفة التجارية وفى أفخم مبنى وهو مبنى الخليج











مركز األطباء لالسنان
بالقطيف
مستوصف بدر الربيع ش
الملك سعود الدمام
مستوصف األلماس لطب
األسنان بالدمام
مركز ربوة اريج لطب
االسنان بالدمام
مستوصف بريدة  1و2
ببريدة
عيادات الصحة المدرسية
جدة بجدة
مستودع النميص بوادى
بن هشبل
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مستوصف بن سيناء
بالدمام
مركز الوهيبي الطبي
بالدمام
مستوصف الشفا
مستوصف السالم بالرياض
مركز صفد لطب االسنان
بالرياض
مستوصف األزهار الطبي
بسبت العاليا
معمل أسنان مستوصف
د /بدر الزارع بالقريات
مستشفي الرابية بالرياض

Al Yarmouk Your Professional Partner
for Medical & Lab Furniture
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To be your first choice through your
journey of Medical & Laboratory
Furniture To Proud of our values, the
advantage of serving you, and care for
staff
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To be the pioneer in the field of the
furnishing
of
dental
clinics
and
laboratories to increase profitability for
all (we and the distributors, users and
staff) through the provision of highquality solutions that are durable and
meet the needs of our customers are
dedicated to providing a high level of
ethics and integrity in everything we do












pack



In practicing its activities the company depends on the following
core values:
Our reputation is our most valued asset; we are dedicated to
sustaining this reputation by adhering to our values and work ethics
and by complying with Islamic Shariah principles.
Our employees are the most significant item in our capital; there is
no room for slackening. We know that without the best people we
cannot be the best firm. We motivate and develop our people.
Our clients are the center of our attention; we know that their
satisfaction brings us success.
We emphasize teamwork spirit and respect others and their opinions.
Even our competitors
We create an exceptional work environment which supports
innovation, creativity and development and which promotes
intimacy and loyalty.
We strive on making excellence a habit not an act through
continuous learning, a focus on quality, and high quality, and
continuous development.
We focus on serving our local economy and strive to create more
employment opportunities for the sons of our nation





Yarmuk group of companies in Egypt and Saudi Arabia, the
beginning with a small workshop In 1989, founder (Ahmed
Abdel- Abdel-Hamid Gawad, Sayed), as he was at that time
was still studying interior design and furniture, After
completing a study of trade and business management
In 1990 began a formal activity in Egypt as an individual with
a commercial name of Yarmouk, main activity at that time
were the decor and architectural products





in 1994, became the main activity at that time, was the
decoration of the clinics and medical centers
in 1996 we started manufacturing furniture in Egypt for dental
& laboratories, and this is the main activity until now













In 1999 Yarmouk became a limited liability company, Family business -With the same name (YARMOUK
Architecture and Decoration )
Since 2000 until now, we are pioneers of the Egyptian market
in our field, especially in the furnishing of the best private
clinic & Center
in 2003 AD, we have begun to export Dental furniture from
Egypt to Saudi Arabia and some Arab countries
In 2004 AD we have begun construction of a new factory in
Egypt in the industrial zone in Sixth of October, zone in the km
28 Cairo-Alexandria Desert
in 2007 - when we have a large base of customers in Saudi
Arabia - We have established a working group of the
installation and maintenance and after-sales service in Saudi
Arabia Riyadh
In 2008, we have established a factory specializing in the
medical laboratory furniture industry in Riyadh industrial Zone
, Saudi Arabia, under the laws of Saudi Arabia.
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In 2009, Increasing the number of our distributors in the Gulf
Arab countries
In 2010 , Added a new Medical products to the YARMOUK List
of products such as Sterilization centers and Medical trolleys
mad of Stainless Steel .
In 2011 AL-YARMOUK® has been granted
ISO 9001-2008 Certificate in the field of Quality Management
applicable to Manufacturing of Medical & Laboratory
Furniture
In the same year 2011 has been - thanks to God, opening a
showroom for the products of Yarmouk in Riyadh, Saudi
Arabia in the most famous commercial street of the field of
medical

AL-YARMOUK
MED-LAB FURNITURE
Name of
Company

AL-YARMOUK Modern Factory
for Medical & Laboratory Furniture
Member of AL-YARMOUK Group

General manager

AHMAD ABD EL HAMID SAYED

Mobile number

+966 54 217 84 20

Email & web site

www.al-yarmouk.com ----- yarmomed@gmail.com

Tel. & Fax

(+966) (1) 412 88 11 - 412 88 22 KSA

P.O.Box

27617 – Riyadh 11427 Kingdom Of Saudi Arabia.

Show room

K.S.A , Riyadh , Dabab Street near Riyadh Chamber of
Commerce .

Commercial
register

1010241948 - dated 23/12/1428 Riyadh , Saudi Arabia.

Industrial license

101031026262 - Industrial Investment License 1.1 Million SR.

Main business

Production , designing , installation and maintenance of
Medical , dental and Lab Furniture & Caseworks.

Name of
Company

AL-YARMOUK Arch. & Decoration Co.
AL-YARMOUK Medical & Engineering Industries
Member of AL-YARMOUK Group

General manager

AHMAD ABD EL HAMID ABD EL GAWAD

Mobile number

+20100 217 84 20

Web site & Email

www.al-yarmouk.com - info@alyarmouk.net

Tel. & Fax

(+20) (2) 33833338- 33821700

P.O.Box

96– Haram , 12556 , Egypt

Show room

A.R.E. Cairo behind 187 Pyramids Street.

Commercial
register

3184 , dated 1999 , Cairo

Main business

Production , designing , installation and maintenance of
Medical , Dental and Lab Furniture & Caseworks.

 King’s Palace Clinics , King
Abdullah’s Palace
,
Assalam, Dental
Clinic , Jeddah.
 Ameer Sultan Palace
,
Aziziyah
Palace Riyadh , Dental Clinic , Dental lab
, General Lab ,
ENT
Clinic
and
Recovery Room .
 Ameer Naief
Riyadh.

Palace , Dental

Clinic ,

 Armed Forces Hospital , Dental Lab, Riyadh
.
 King Saud University , ENT
Sterilization Centre , Riyadh.

Clinics

 King Fahd Medical City, Dental
Riyadh .

Clinics ,

 King Abdul
Riyadh.

Hospital.

Aziz

University

 King Faisal Specialist Hospital , Riyadh .

 King Abdullah Medical City
, Makkah .

 Taif Specialist Dental
Abdullah Al Nafeei , Taif

 Najran University
Lab, College
Science, Girls Section , Najran.

Centre

,

Dr.

 Armed Forces Hospital , Riyadh.

&

 Security Forces Hospital,
Lab , Dammam

Dental Clinics
Of

Dental Clinics &

 Armed Forces Hospital , Hareeg .

 Batterjee Medical College ,Dental Clinics
& OPD, Jeddah.

 Ministry Of Health , Dental Centres , Arar
, Rafhaa & Tareef , Jeezan.

 Saudi German Hospital , Dental Clinics ,
Jeddah.

 Security Forces Hospital , Riyadh.

 Al Mubarak Hospital , Riyadh

 Riyadh Air Base , Dental Clinics , Riyadh
.
 National Hospital , Jeddah.
 Saudi Italian Dental Centre , Dammam.

 Dr. Ahmed Abanamee Hospital,

Riyadh.

 Al Jazeera Hospital , Naseem, Riyadh .
 Bin Qabsoon Dental Clinics , Taif.

 King Khalid Hospital , Dental Clinics and
Sterilization Center .

 Rabia Hospital , Dental Clinic , Riyadh.

 Primary Healthcare Centres , Riyadh.
 Al Arouba Clinic , Blood Chemistry Lab ,
Shifa , Riyadhز
 Bashir Obaid Dental Clinics , King Fahd
Road, Riyadh.
 Ayaan Consultative Clinics Dental Lab ,
Riyadh.
 Maaleen Dental Centre
Riyadh .

, Dental clinics ,

 Shifa Medical Clinics , Dental Clinics ,
Riyadh.
 Al Salaam Clinics , Dental Clinics , Riyadh.

 Safad Medical Centre ,Dental Clinics ,
Riyadh.
 Al Izhar Medical Clinics , Dental Clinics ,
Riyadh.
 Dental Clinic , Dr. Badr Al Zareh , Quriyaad.

 Al Shamel Dental Centre , Dental clinics ,
Riyadh.

 Buraydah Medical Clinics , 1 & 2 , Buraydah
, Qassim.

 Coral Dental Centre , Riyadh .

 Jeddah School Health Clinics,Dental Clinics
, Jeddah.

 Zercon Dental Labs , Riyadh.
 Al Saadi Clinics, Dental Clinics ,Makkah.

 Safwa Dental & Eye Hospital ,Dental Clinics
, Riyadh.

 Shams Medical Clinics , Dental Clinics ,
Makkah.

 Sajir Medical Centre
Clinic , Dawadmee.

 Nukhba Al Tadawi , Dental Clinic ,
Makkah.

 Thimar
Masheet.

 Millennium Dental Centre ,

 Aseer Specialist Dental Centre , Aseer .
Dental Clinics & Sterilization Centre.
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 Rowdah Hospital
Dammam.
 Almas Dental
,Dammam .

,

Al-Khobar

Dental

Clinics

,Dental

Clinic

,

clinics

,

Medical Centres

Sajir
,

, Dental
Khamees

 Modern Medical Centre ,Dental Clinics &
Lab , Dammam.
 Badr Al Rabiyah Clinics , Dental Clinics ,
Dammam

