
مؤسسة سهر العالميه



SAHAR INTERNATIONAL EST. is a 
comprehensive provider of innovative and 
wide-ranging solutions for comprehensive 
cleaning services in Kingdom of Saudi 
Arabia (KSA). We specialize in providing 
comprehensive cleaning, including cleaning 
and sterilization air-conditioning ducts, 
disinfection, logistic services, combating 
and extermination of all types of insects and 
rodents (cockroaches - black ants - termites 
- mice and rodents - bed bugs - geckos - 
mosquitoes and flying insects ... etc.).

SAHAR INTERNATIONAL was established 
in 1992, at the beginning it focused on 
cleaning and sterilization services, then it 
expanded its scope of competence, thanks 
to the development of our expertise, the 
acquisition of many experiences and the 
increase in the segment of our customers, 
to include different activities in various fields 
such as comprehensive cleaning services 
for homes, commercial and government 
facilities, medical institutions, hospitals, 
cleaning air-conditioning ducts  for central air 
conditioners and all types of air conditioners, 
cleaning and treatment of leaking water 

tanks, pest control services and logistics 
services. Also our cleaning services include 
windows, ceiling and podium, carpet, 
curtains and upholstery cleaning, deep 
chemical cleaning and steam cleaning.

Our main focus is cleaning, disinfection 
and sterilization service in the corporate 
sector, medical institutions, hospitals, 
industrial and commercial institutions, real 
estate, complexes, condominiums, banks, 
hotels, shopping malls, retail stores, malls, 
educational institutions, restaurants, etc.
SAHR INTERNATIONAL cleaning services 
provide a clean, safe and healthy working 
and living environment, as we provide 
eco-friendly and effective cleaning and 
sterilization solutions at competitive prices 
to ensure the health of your employees 
and customers by implementing sound 
and comprehensive cleaning practices 
that promote optimal hygiene standards, 
eliminating or minimizing the risk of disease 
or infection due to pollution, especially 
during COVID-19 pandemic.
SAHAR INTERNATIONAL ensures to choose 
its products, carefully, to provide its services 

at the highest level and not to use harmful 
chemicals that can harm people inside homes 
and work area; therefore, we are strongly 
in favor of using eco-friendly materials to 
achieve the difficult equation of living in 
good health and in a safe environment to 
achieve your well-being.

We understand day-to-day challenges of 
running business; this is why we focus on 
the success and continuity of your business. 
SAHAR INTERNATIONAL EST. has built a 
solid reputation for providing efficient and 
high quality commercial and residential 
cleaning services. Our cleaning services are 
tailored to suit each client using the latest 
technology and procedures, as a contribution 
to providing a clean and healthy environment 
for you and your employees.

About 
us  
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مؤسسة سهر العالمية هي مزود شامل لحلول 
مبتكرة وواسعة النطاق لخدمات التنظيف الشامل 
في المملكة العربية السعودية، نحن متخصصون 

في تقديم خدمات التنظيف الشامل، باإلضافة 
إلى تنظيف وتعقيم دكت المكيفات ومجاري 

الهواء، والخدمات اللوجستية ومكافحة وإبادة 
جميع أنواع الحشرات والقوارض

تأسست سهر العالمية عام 1992، حيث ركزت 
في البداية على خدمة التنظيف والتعقيم، ومع 
تطور خبراتنا واكتسابنا العديد من الخبرات وزيادة 

شريحة عمالئنا، وسعت نطاق اختصاصها ليشمل 
أنشطة مختلفة في مجاالت متعددة مثل خدمات 

التنظيف الشامل للمنازل والمنشآت التجارية 
والحكومية والمؤسسات الطبية والمستشفيات 
وتنظيف المكيفات بجميع أنواعه وتنظيف الدكت 

ومجاري الهواء للمكيفات المركزية وتنظيف 
ومعالجة تسريب خزانات المياه وخدمات مكافحة 

اآلفات والخدمات اللوجستية.
 تمتد خدمات التنظيف لدينا إلى تنظيف النوافذ 

واألسقف والمنابر وتنظيف السجاد والستائر 
والمفروشات والتنظيف الكيميائي العميق 

والتنظيف بالبخار.

 ينصب تركيزنا األساسي على خدمة التنظيف 
والتطهير والتعقيم في قطاع الشركات 

والمؤسسات الطبية والمستشفيات 
والمؤسسات الصناعية والتجارية والعقارات 

والمجمعات والوحدات 
السكنية والبنوك والفنادق ومراكز التسوق ومتاجر 

البيع بالتجزئة والموالت والمؤسسات التعليمية 
والمطاعم وغيرها

توفر خدمات التنظيف لدي سهر العالمية بيئة 
عمل ومعيشة نظيفة وآمنة وصحية، حيث نقدم 

حلول تنظيف وتعقيم صديقة للبيئة وفعالة 
وبأسعار تنافسية لضمان صحة موظفيك 

وعمالئك من خالل تنفيذ ممارسات التنظيف 
السليمة والشاملة التي تعزز معايير النظافة 

المثلى، والقضاء أو التقليل من مخاطر التعرض 
للمرض أو اإلصابة بالعدوي بسبب التلوث، خاصة 

COVID-19 أثناء جائحة

تحرص مؤسسة سهر العالمية على اختيار 
منتجاتها بعناية لتقديم خدماتها علي أعلي 

مستوي وعدم استخدام المواد الكيميائية الضارة 
التي يمكن أن تضر باألشخاص داخل منزلك 

ومنطقة عملك، وبالتالي فإننا مؤيدين وبشدة 
الستخدام مواد صديقة للبيئة لتحقيق المعادلة 
الصعبة في العيش بصحة جيدة وفي بيئة آمنة 

لتحقيق رفاهيتك
 

نحن نتفهم التحديات اليومية إلدارة األعمال، 
وهذا هو السبب في أننا نأخذ على عاتقنا التركيز 
على نجاح واستمرار عملك. قامت مؤسسة سهر 

العالمية ببناء سمعة طيبة في تقديم خدمات 
تنظيف تجارية وسكنية فعالة وعالية الجودة. 

خدمات التنظيف الخاصة بنا مصممة خصيًصا 
لتالئم كل عميل باستخدام أحدث التقنيات 

واإلجراءات، وذلك إسهاما منا في توفير بيئة 
نظيفة وصحية لك ولموظفيك.

من
نــــــحن 
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• Professionalism is the secret of our success! We strive to get the best results in every service we provide.
• We exceed your expectations and provide you with comprehensive cleaning services that will revitalize and 

revive your home or workplace and improve your life and well-being.
• Our meticulous approach and credibility in providing our services is what differentiate us from our 

competitors. This accuracy and credibility allows us to exceed our customers› expectations.
• Our cleaning team is experienced and trained to provide reliable services with the highest efficiency.
• Build lasting relationships with our customers by paying attention to their changing requirements and being 

kind.
• We provide the highest quality cleaning service at competitive prices.
• We strive to make tomorrow better than yesterday for ourselves and our customers.
• We have developed our service methods with our experienced management team to fine tune every aspect 

of our service.
• We are constantly applying new tools and systems to reach excellence everyday.

What 
makes us unique?  
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االحترافية هي سر نجاحنا! نسعى جاهدين لبذل قصارى جهدنا للحصول على أفضل النتائج • 
في كل خدمة نقدمها. 

نتجاوز توقعاتك ونوفر لك خدمات تنظيف شاملة من شأنها إعادة تنشيط وإحياء منزلك أو • 
مقر عملك وتحسين حياتك ورفاهيتك.

نهجنا الدقيق ومصداقيتنا في تقديم خدماتنا هو أكثر ما يمزينا عن منافسينا، هذه الدقة • 
والمصداقية تسمح لنا بتجاوز توقعات عمالئنا.

فريق التنظيف لدينا بالكامل من ذوي الخبرة والمدربين لتقديم خدمات موثوقة بأعلى كفاءة.• 
بناء عالقات دائمة مع عمالئنا من خالل االهتمام بمتطلباتهم المتغيرة وحسن المعاملة.• 
نقدم خدمة التنظيف بأعلى مستويات الجودة وبأسعار تنافسية.• 
نسعى جاهدين لجعل الغد أفضل من األمس ألنفسنا ولعمالئنا.• 
لقد طورنا األساليب المتبعة في تقديم خدماتنا مع فريق اإلدارة ذو الخبرة الواسعة لدينا • 

لضبط كل جانب من جوانب خدمتنا. 
نطبق باستمرار استخدام أدوات وأنظمة جديدة للوصول إلى التميز يوًما بعد يوم.• 

أهم
ما يميزنا 

Cleaning, 
disinfection and 
sterilization of medical centers 
and health care institutions
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• Our mission and passion is to make a significant difference to the work sector, 
the communities in which we operate, and the people we hire.

• Our mission is to protect our customers’ reputation and enhance their business 
and well-being by providing sustainable cleaning solutions that achieve the high-
est quality standards so that their business can succeed and production contin-
ues to increase.

• We are looking for opportunities that allow us to solve critical and challenging 
problems and thus help our customers meet their goals and desires.

• Provide our customer with high quality cleaning services in a safe and profession-
al manner to provide a safe and healthy envirnment

Quality Policy 
Our Message

Steam deep cleaning
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نخدمهــا، •  التــي  األعمــال  قطــاع  فــي  ملحوًظــا  فرًقــا  أحــداث  هــو  وشــغفنا  مهمتنــا 
بتوظيفهــم. نقــوم  الذيــن  والموظفيــن  فيهــا،  نعمــل  التــي  والمجتمعــات 

مهمتنــا هــي حمايــة ســمعة عمالئنــا وتعزيــز أعمالهــم ورفاهيتهــم مــن خــالل تقديــم حلــول • 
تنظيــف مســتدامة تحقــق أعلــى معاييــر الجــودة حتــى تتمكــن أعمالهــم مــن النجــاح وتســتمر 

عجلــة اإلنتــاج فــي الزيــادة.
نحــن نبحــث عــن الفــرص التــي تســمح لنــا بجلــب قوتنــا لحــل المشــاكل المثيــرة والصعبــة • 

ــة أهدافهــم ورغباتهــم.  ــا علــى تلبي وبالتالــي مســاعدة عمالئن
ــة •  ــة آمن ــر بيئ ــة لتوفي ــة ومهني ــة الجــودة بطريقــة آمن ــف عالي ــا بخدمــات تنظي ــد عمالئن تزوي

وصحيــة. 

سياسة الجودة 
رســــــــــــالــــتنا
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• Our mission and passion is to make a 
significant difference to the work sector, 
the communities in which we operate, 
and the people we hire.

• Our mission is to protect our customers’ 
reputation and enhance their business 
and well-being by providing sustainable 
cleaning solutions that achieve the 
highest quality standards so that their 
business can succeed and production 
continues to increase.

• We are looking for opportunities that 
allow us to solve critical and challenging 
problems and thus help our customers 
meet their goals and desires.

• Provide our customer with high quality 
cleaning services in a safe and profession-
al manner to provide a safe and healthy 
envirnment.

Our 
Mission

Provide our customer with 
high quality cleaning services
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مهمتنا وشغفنا هو أحداث فرًقا • 
ملحوًظا في قطاع األعمال التي 

نخدمها، والمجتمعات التي نعمل فيها، 
والموظفين الذين نقوم بتوظيفهم.

مهمتنا هي حماية سمعة عمالئنا وتعزيز • 
أعمالهم ورفاهيتهم من خالل تقديم 
حلول تنظيف مستدامة تحقق أعلى 

معايير الجودة حتى تتمكن أعمالهم من 
النجاح وتستمر عجلة اإلنتاج في الزيادة.

نحن نبحث عن الفرص التي تسمح • 
لنا بجلب قوتنا لحل المشاكل المثيرة 

والصعبة وبالتالي مساعدة عمالئنا على 
تلبية أهدافهم ورغباتهم. 

تزويد عمالئنا بخدمات تنظيف عالية • 
الجودة بطريقة آمنة ومهنية لتوفير بيئة 

آمنة وصحية. 

مــهمتنا
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Innovation
Providing our services using the latest ad-
vanced technology, train our staff to use 
the latest cleaning practices.

Credibility
Creating credibility between us and cus-
tomers by providing them with the best 
cleaning, sterilization and disinfection 
practices and solutions.

Integrity
Having a code of conduct that includes 
high standards of integrity, ethics and re-
spect with our suppliers, customers and 
employees.

Cooperation
Working together to share our skills and 
knowledge to ensure that our employees 
can achieve their best for the benefit of 
our potential customers.

Development
Striving for continuous development, 
training and care for our employees so 
that they are ready to provide distin-
guished services.

Flexibility
We know that your needs change over 
time and we are ready to change our strat-
egies and plans with you to keep pace 
with your updates, so we have flexibility 
and responsive capabilities to facilitate 
your service providing and control the lev-
el of service.

Customer-Centric Services
We keep our customers in mind while pro-
viding our services; our quest to meet 
their needs is the motif of everything we 
do.

Teamwork
We know that thinking, planning and 
making decisions, collaboratively and 
jointly, is better.

Superiority
Our superiority derives from the spirit of 
cooperation between management, em-
ployees and customers in order to be able 
to achieve a high level of health and safety 
at work. We are determined to continue 
to follow environmental standards to con-
tinually improve the quality of services 
provided to our customers.

Respect
Behave positively and professionally.

Safety and Sustainability
Protecting the health and well-being of 
our customers, employees and the envi-
ronment.

Our 
Values

Behave positively and professionally
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االبتكار
تقديــم خدماتنــا باســتخدام أحــدث التكنولوجيــا 
المتطــورة، كمــا يتــم تدريــب فريــق العمــل لدينــا 

علــى اســتخدام أحــدث ممارســات التنظيــف.

المصداقية
خلــق مصداقيــة بيننــا وبيــن العمــالء مــن خــالل 
تزويدهــم بأفضــل ممارســات وحلــول التنظيــف 

والتعقيــم والتطهيــر.

النزاهة
ــة  ــر عالي نتحلــى بقواعــد ســلوك تتضمــن معايي
مــن النزاهــة واألخــالق واالحتــرام مــع المورديــن 

والعمــالء وموظفينــا.

المشاركة
نعمــل مًعــا لمشــاركة مهاراتنــا ومعرفتنا لضمان 
مــا  أفضــل  تحقيــق  مــن  يتمكــن موظفينــا  أن 

لديهــم لصالــح عمالئنــا المحتمليــن.

التطوير
والتدريــب  المســتمر  للتطويــر  دائمــا  نســعى 
ورعايــة موظفينــا حتــى يكونــوا مجهزيــن لتقديــم 

خدمــات مميــزة. 

المرونة
نحــن نعلــم أن احتياجاتــك تتغيــر بمــرور الوقــت 
اســتراتيجياتنا  لتغييــر  اســتعداد  علــى  ونحــن 
ولذلــك  تحديثاتــك،  لمواكبــة  معــك  وخططنــا 
لدينــا مرونــة وقــدرات اســتجابة لتســهيل تقديــم 

خدمتــك والتحكــم فــي مســتوى الخدمــة.

خدمات تركز على العمالء
تقديــم  خــالل  أعيننــا  نصــب  العمــالء  نضــع 
خدماتنــا، وســعينا لتلبيــة احتياجاتهــم هــو الدافــع 

وراء كل مــا نقــوم بــه.

العمل بروح الفريق الواحد
واتخــاذ  والتخطيــط  التفكيــر  أن  نــدرك  نحــن 
القــرارات يكــون أفضــل عندمــا يتــم القيــام بهــا 

ومشــترك. تعاونــي  بشــكل 

التفوق
روح  خــالل  مــن  يأتــي  تفوقنــا  أن  نعتبــر  نحــن 
والعمــالء  والموظفيــن  اإلدارة  بيــن  التعــاون 
مــن  عــاٍل  تحقيــق مســتوى  مــن  نتمكــن  لكــي 
الصحــة والســالمة في العمــل. نحن مصممون 
علــى االســتمرار فــي اتبــاع معاييــر المحافظــة 
علــى البيئــة لتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة 

باســتمرار. لعمالئنــا 

االحترام
التصرف بإيجابية ومهنية

السالمة واالستدامة
وموظفينــا  عمالئنــا  ورفاهيــة  صحــة  حمايــة 

لبيئــة وا

قيمنا
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• Our services represent us, by providing the best 
possible service to our customers in a courteous, 
efficient and prompt manner.

• We work hard every day to make SAHAR INTERNA-
TIONAL EST. one of the leading and most famous 
establishments in the Kingdom of Saudi Arabia, and 
thus our basic approach is “all our customers shall 
receive fruitful transactions and high-quality services 
with integrity and credibility”

• SAHAR INTERNATIONAL EST. was founded to provide 
customers with comprehensive cleaning services of 
the highest quality and to run our company in a 
professional and ethical manner.

• Providing services that meet the needs and expecta-
tions of our customers; with the same or superior 
quality.

Our 
Strategy
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ندع خدمتنا تتحدث عن نفسها من خالل • 
تقديم أفضل خدمة ممكنة لعمالئنا 

بطريقة مهذبة وفعالة وسريعة. 
نعمل بجد كل يوم لجعل مؤسسة سهر • 

العالمية من المؤسسات الرائدة واألكثر 
شهرة في المملكة العربية السعودية، 

وبذلك منهجنا األساسي هو انه “يجب 
أن يحصل جميع عمالؤنا على معامالت 
مثمرة وخدمات عالية الجودة بكل نزاهة 

ومصداقية “
نشأت مؤسسة سهر العالمية لتزويد • 

العمالء بخدمات تنظيف شاملة على 
أعلى مستوى من الجودة وإلدارة شركتنا 

بطريقة احترافية وأخالقية.
توفير خدمات تلبي احتياجات وتوقعات • 

عمالئنا بنفس الجودة.

استراتيجيتنا

شعارنا 
العمل 

والعيش في 
بيئة نظيفة 

وآمنة
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Our business is 
making your 
business look good
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أن نصبح االسم التجاري الرائد في • 
مجال التنظيف والتطهير والتعقيم على 

الصعيد الوطني.
تلبية رغبات عمالئنا في الطلب المتزايد • 

على خدمات التنظيف في كافة 
القطاعات باستخدام أحدث التقنيات 

الحديثة والمتطورة.
تقديم خدمات تنظيف وصيانة عالية • 

الجودة ومصممة خصيًصا لضمان صفقة 
عادلة وتجربة ممتازة لكافة العمالء لدينا.

رؤية جهودنا تؤثر بشكل إيجابي على نجاح • 
وصحة عمالئنا.

نحن خبراء في كل خدمة نقدمها ونقدر • 
بشدة الشفافية واالمتثال لمبادئ 

األخالقية القوية في العمل والمعاملة.

رؤيتنا

• We aspire to be the leading name in the field of 
cleaning, disinfection and sterilization nationwide.

• Meeting the desires of our customers in the increas-
ing demand for cleaning services in all sectors using 
the latest modern and advanced technologies

• Providing high quality cleaning and maintenance 
services that are tailored to ensure a fair deal and an 
excellent experience for all of our customers

• Our efforts positively affect the success and health of 
our clients.

• We are experts in every service we provide and highly 
value transparency and compliance with strong 
ethical principles of business and treatment.

Our 
Vision
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Guesthouses and 
venues for parties 

and events 
cleaning

Schools and 
universities 

cleaning

Cleaning water 
tanks and treating 
leakage problems

Steam deep
 cleaning

Logistic services 
and furniture 
transportation

Pest control 
services

تنظيف دور الضيافة 
وأماكن إقامة الحفالت 

والمناسبات

تنظيف المدارس 
والجامعات

تنظيف خزانات المياه 
ومعالجة مشكالت 

التسريب

خدمات لوجستية ونقل 
أثاث 

خدمات مكافحة اآلفاتالتنظيف العميق بالبخار

Our 
Services

The cleaning and maintenance service business is not common —it’s 
about personal commitment that one business makes to another, 
ensuring promises are kept, and motivating people. SAHAR INTERNA-
TIONAL is professionally qualified to provide you with the cleaning ser-
vices you need to provide a clean, safe and healthy working and living 
environment. We implement our service quickly, consistently and care-
fully at competitive prices throughout the Kingdom of Saudi Arabia. 
At the end of the day, we want to relieve the burdens and pressures of 
work and life off you, so you can focus on what you do best.
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تعتبر أعمال خدمات التنظيف والصيانة ليست علًما صارًخا -إنها تتعلق بااللتزام 
الشخصي الذي يقدمه نشاط تجاري آلخر وضمان الوفاء بالوعود وتحفيز 

األشخاص. مؤسسة سهر العالمية مؤهلة مهنيا لتزويدك بخدمات التنظيف 
التي تحتاجها لتوفير بيئة عمل ومعيشة نظيفة وآمنة وصحية. ننفذ خدمتنا 
بشكل سريع ومتسق وبكل حرص بأسعار تنافسية في جميع أنحاء المملكة 

العربية السعودية.  في النهاية اليوم، نريد أن نخفف أعباء وضغوطات العمل 
والحياة من عليك، حتى تتمكن من التركيز على ما تفعله بشكل أفضل.

خدماتنا

Maintenance and 
cleaning services 

for air conditioners 
and ducts

Cleaning, 
disinfection and 
sterilization of 
medical centers 
and health care 

institutions

Hotel cleaningRestaurant 
cleaning

Workplace 
cleaning

Carpet, curtains 
and upholstery 

cleaning

خدمات صيانة 
وتنظيف دكت 

المكيفات ومجاري 
الهواء

تنظيف وتطهير 
وتعقيم المراكز الطبية 

ومؤسسات الرعاية 
الصحية

تنظيف السجاد تنظيف أماكن العملتنظيف المطاعم تنظيف الفنادق 
والستائر والمفروشات
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Our 
Partners 

Our client base is quite diverse, ranging from corporate sector, medical institutions, 
hospitals, healthcare homes, industrial and commercial establishments, real estate, 
complexes, condominiums, banks, hotels, shopping malls, retail stores, malls, 
educational institutions, restaurants, etc. We provide each sector with customized 
solutions based on best practices to meet their unique needs.
Our business has grown rapidly over the past years and is set to continue achieving 
more sustainable growth in the coming years. 
SAHAR INTERNATIONAL EST. has been working in the field of cleaning and steriliza-
tion for more than 20 years, over these years of continuous hard work and strug-
gle, we have provided our services to many reputable companies and institutions, 
and we continue to provide our exceptional services to develop our current partner-
ships.
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عمالؤنا 
(شركاؤنا في النجاح(

قاعدة عمالئنا متنوعة تماًما، بدا من قطاع الشركات والمؤسسات الطبية والمستشفيات 
ودور الرعايه الصحية والمؤسسات الصناعية والتجارية والعقارات والمجمعات والوحدات 

السكنية والبنوك والفنادق ومراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة والموالت والمؤسسات 
التعليمية والمطاعم وغيرها. نقدم لكل قطاع حلواًل مخصصة بناًء على أفضل الممارسات 

لتلبية احتياجاتهم الفريدة. 
تعمل مؤسسة سهر العالمية في مجال التنظيف والتعقيم منذ أكثر من 20 عام، على مدار 

هذه السنوات من العمل المتواصل الدؤوب والكفاح، قدمنا خدماتنا للعديد من الشركات 
والمؤسسات العريقة ونستمر في تقديم خدماتنا االستثنائية لتنمية شراكاتنا الحالية
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1. Abdul Latif Jameel Retail Co. Ltd (Jeddah, Makkah and Taif)
2. Juffali MARCO (Maintenance of Air-conditioning & Refrigeration Company 

Ltd.))  Shuaiba Station Project - Security Forces Hospital Project (
3. SAMAMA Holding CO.) King Abdullah Economic City(
4. SADCO Engineering Works Company) King Abdullah Medical City Project in 

Jeddah(
5. China Railway Construction Corporation Limited) Holy feelings train project. (
6. Special Building Company - SBE)  Advanced Generations International Schools 

–AGS Project)
7. SEDER SERVICE COMPANY (Private projects)
8. Al Yamama Company for trading and Contracting (The King Fahad Air Base 

Project in Taif)
9. Otis Elevators Saudi Arabia Company Ltd (logistics projects(
10. UNITED YOUSEF M.NAGHI CO.LTD. (Administration Building Project in Jeddah(
11. SAMAMA Holding CO.)  The Maternity and Children’s Hospital project in Madi-

nah (.
12. Shahm Contracting Company LTD) Al-Qunfudah Housing Project - Pearl-Al-Di-

yar housing project in Yanbu - Jeddah 3rd. Industrial City Factory Project(
13. Ministry of Islamic Affairs, Dawah and Guidance
14. Ministry of Communications and Information Technology
15. Batterjee Medical Company
16. Alwafaa Specialized Hospital
17. Qassim national hospital
18. Saudi German Hospital in Al-Madinah Almonawara

19. Maternity and Children Hospital in Jeddah
20. International Center for Extended Care in Jeddah
21. Maternity and Children’s Hospital in Al-Madinah Almonawara
22. AL SHAKREEN SPECIALIZED MEDICAL- Cosmetic and Laser Dermatologists in 

Jeddah
23. Dr. Najib GHOSSAYNI Hospital in Jeddah
24. Arar General Hospital
25. Dari Q Project –Jeddah
26. Al-Jawhara Suburb )Bouvardia City(
27. Rolaco Trading & Contracting Holding (Rolaco Warehouse Project - Logistics 

Services(
28. Diyar Obhur compound Project
29. The Royal Commission Yanbu Colleges & Institutes (RCYCI) project in Yanbu
30. Project Al Amjad Trading & Contracting Est )Barn’s Café(
31. Saudi Building Technic Maintenance Co. Ltd. (SBTMC - Construction) (Prince 

Abdullah Al-Faisal Stadium project in Jeddah(
32. Al Tayer Plastic and Rubber Manufacturing Company Ltd. 
33. Modern Systems Company for Environmental Technologies Ltd.
34. SKAB GROUP (Private projects for SAUDI ARABIAN AIRLINES CORPORATION (
35. Narcissus Riyadh Hotel
36. Advanced construction Co. for contracting and maintenance (Villas project in 

the Diplomatic Quarter in Riyadh)
37. Meraas Jeddah (Sterilization and Disinfection services)

Our 
Projects
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شركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة (مراكز جدة ومكة والطائف( . 1

شركة ماركو الجفالي (مشروع محطة الشعيبة – مشروع مستشفيي قوى األمن( . 2

شركة سمامه (مدينة الملك عبد الله االقتصادية(. 3

شركة سادكو (مشروع مدينة الملك عبد الله الطبية بجدة( . 4

شركة بناء السكك الحديدية الصينية المحدودة (مشروع قطار المشاعر المقدسة(. 5

شركة المباني الخاصة (مشروع مدارس األجيال المتصورة( . 6

شركة سدر للخدمات (مشروعات خاصة( . 7

شركة اليمامة (مشروع القاعدة الجوية بالطائف( . 8

شركة اوتيس المحدودة للمصاعد (مشروعات لوجستية( . 9

شركة يوسف ناغي (مشروع مبني اإلدارة بجدة( . 10

شركة سمامه (مشروع مستشفى النساء والوالدة واألطفال بالمدينة المنورة( . 11

شركة شهم (مشروع اسكان القنفذة – مشروع لؤلؤة الديار بينبع – مشروع مصنع . 12

المدينة الصناعية الثالثة بجدة( 

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد. 13

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات. 14

مستشفى البترجي. 15

مستشفى الوفاء. 16

 مستشفى القصيم العام. 17

 مستشفى السعودي األلماني بالمدينة. 18

مستشفى الوالدة بجدة. 19

المركز الدولي للرعاية الممتدة بمدينة جدة . 20

مستشفى النساء والوالدة واألطفال بالمدينة المنورة . 21

مجمع عيادات الشاكرين – الجلدية والليزر بجدة . 22

مستشفى الدكتور غسان فرعون بجدة . 23

مستشفى عرعر العام . 24

مشروع داري كيو بجدة . 25

مشروع ضاحية الجوهرة (بوفارديا ستي( . 26

شركة  روالكو (مشروع مستودعات روالكو -خدمات لوجستية( . 27

مشروع مجمع فلل شراع أبحر . 28

مشروع مدارس الهيئة الملكية بينبع . 29

مشروع مقر مؤسسة األمجاد للتجارة (بارنيز( . 30

مؤسسة فن المعمار (مشروع إستاد الملك فيصل بجدة( . 31

مشروع مقر مؤسسة الطيار للصناعات البالستكية . 32

تنفيذ خدمات لمؤسسة االنظمة الحديثة لتقنيات البيئة المحدودة . 33

مؤسسة اسكاب جروب (مشروعات خاصة بمؤسسة الخطوط السعودية(  . 34

فندق نارسيس الرياض . 35

مشروع فلل بحي السفارات بالرياض (مؤسسة اإلنشاء المتقدم للمقاوالت( . 36

مراس جدة (تقديم خدمات تعقيم وتطهير( . 37

أبرز 
عمالؤنا 
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Conclusion 

We are proud to provide eco-friendly cleaning and sterilization services, air condi-
tioning maintenance and cleaning ducts services, and leakage treatment with the 
latest innovative technology and to the satisfaction of all our customers at unbeat-
able prices.
One of our core principles is to constantly consider ways in which we can improve 
our services to meet your needs.
SAHAR INTERNATIONAL EST. is proud to contribute to your vision and is constantly 
looking for better ways to serve you to make a significant difference in our busi-
nesses sector, the communities in which we operate and the employees we employ, 
and to take a leadership role in driving the cleaning, sanitizing and disinfection 
services sector forward. Optimistically, tomorrow will be brighter for SAHAR INTER-
NATIONAL EST. and we are keen to successfully meet the challenges of the future 
and explore new horizons.
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الخاتمة

نحن فخورون بتقديم خدمات تنظيف وتعقيم صديقة للبيئة وخدمات تنظيف وصيانة دكت 
المكيفات ومجاري الهواء ومعالجة تسريب بأحدث التكنولوجيا المبتكرة وبرضا جميع عمالؤنا 

بأسعار ال تقبل المنافسة. 
يتمثل أحد مبادئنا األساسية في النظر باستمرار في الطرق التي يمكننا من خاللها تحسين 

خدماتنا لتلبية رغباتك. 
تفخر مؤسسة سهر العالمية بالمساهمة في رؤيتك ونبحث باستمرار عن طرق أفضل 

لخدمتك إلحداث فرًقا ملحوًظا في قطاع األعمال التي نخدمها، والمجتمعات التي نعمل 
فيها والموظفين الذين نوظفهم، والقيام بدور ريادي في دفع قطاع خدمات التنظيف 

والتعقيم والتطهير إلى األمام. بالنظر من خالل عدسة التفاؤل، سيكون غًدا أكثر إشراًقا 
لمؤسسة سهر العالمية، ونحن حريصون على مواجهة تحديات المستقبل بنجاح واستكشاف 

آفاقا جديدة.
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