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الخبرة أساس التميز

مـنـهجـنـا

قصتنا

منذ انطالقتها عام 1983م  شركة السياحة الدولية السعودية تتميز بتقديم أرقى خدمات السفر 

 والسياحة وخدمات الحج والعمرة.

وعلى امتداد 35 عامًا، تميزنا بمستوى الجودة ومدى تنوع العروض والخدمات، بدعم فريق عمل 

محترف.

مؤسسـات  مـن  العديـد  احتياجـات  تلبيـة  فـي  الحيـوي  بدورنـا  نفخـر  السـياق،  هـذا  وفـي 

ضيـوف  بخدمـة  كذلـك  ونتشـرف  المملكـة،  أنحـاء  مختلـف  فـي  والخـاص  العـام  القطـاع 

عامـًا.  16 مـدى  علـى  والعمـرة  الحـج  رحـالت  خـالل  مـن  الشـريفين  الحرميـن  خـادم 

عندمـا يكـون إرضـاء العميـل أسـمى الغايـات، يصبـح الهاجـس الوحيـد هـو البحـث عـن التميـز 

والتجديـد  للتطويـر  الدائـم  السـعي  خـالل  مـن  وذلـك  عليهـا.  والحفـاظ  القمـة  إلـى  والوصـول 

والحفـاظ علـى مصداقيـة التعامـل. فالعميـل ال يرضـى إال باألفضـل، ونحـن ال نرضـى إال برضـى 

العميـل. 
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Excellence Through Experience
The Story

Our Approach 
Customer satisfaction is at the heart of everything we do. As we strive 

relentlessly to reach greater heights of excellence, we do our best to improve, 

evolve and build upon our credibility. As our customers expect nothing but the 

best, we refuse to settle for anything less.

Established in 1983, Saudi International Travel Company is renowned for 

offering the best travel, tourism and pilgrimage services.

Over 35 years, we’ve earned a reputation for excellence in the diversity and 

quality of our offerings and the professionalism of our staff.

We’re proud of the ongoing, vital role we play in serving numerous public and 

private sector entities across the kingdom, in addition to serving visitors of the 

Custodian of the Two Holy Mosques, through Hajj and Umrah pilgrimages for 

over 16 years.
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Accommodations (Hotels, Hotel Apartments & Other Lodging)

International  Flight Bookings

حجوزات اإلقامة )في الفنادق والشقق الفندقية وغيرها(

حجوزات الطيران عالميًا

توفـر شـركة السـياحة الدوليـة السـعودية الدعـم الكامـل لعمالئهـا الكـرام مـن خـالل التواصـل الدائـم 
علـى مـدار السـاعة، عبـر مختلـف فروعها في أنحـاء المملكة وشـركائنا حـول العالـم. ويبقى االعتنـاء بأدق 

التفاصيـل علـى رأس قائمـة أولوياتنـا. 

 كل احتياجاتك
خدمة تلبي 

الخدمات السياحية

%2
/OFFخصم

%5
/OFFخصم
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Comprehensive Tourism Packages

Car Rentals 

البرامج السياحية المتكاملة

خدمات تأجير السيارات

Backed by branches across the country and partners around the world, SITC offers a 
full range of support through round-the-clock communication. No detail is too small 
for our attention.

A Service to 
Suit every need

Full Range of Travel Support

%5
/OFFخصم

%5
/OFFخصم
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Special Charter Arrangements & VIP Services

خدمات الطيران الخاص وكبار الشخصيات

Meet & Assist Service

خدمات اإلستقبال والتوديع

Airport Transfer

التوصيل من والى المطار

%5
/OFFخصم

%5
/OFFخصم

%10
/OFFخصم
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Educational Programs Through Partner Foreign Universities & Institutes 

Hajj & Umrah Programs

تنظيم برامج تعليمية من خالل شركائنا من المعاهد والجامعات األجنبية

برامج الحج والعمرة  

%5
/OFFخصم

%5
/OFFخصم

Visa Processing

%20
/OFFخصم

خدمات التأشيرات
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Cruise Bookings

الرحالت  البحرية 

Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions (MICE)

Global Medical Treatment Programs

تنظيم االجتماعات  والمؤتمرات والمعارض

البرامج العالجية العالمية

%5
/OFFخصم

%5
/OFFخصم

%5
/OFFخصم
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 خدماتنا
تنظيم الرحالت السياحية الداخلية

تم عمل برامج سياحية متكاملة تحتوي على مجموعة من األنشطة الترفيهية لإلستمتاع 
بتجربة سياحية متميزة إلكتشاف مملكتنا الحبيبة.
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Our Services
Domestic Tours Operator Services.

Integrated tourism programs have been created that contain a range 
of recreational activities to enjoy a distinctive tourism experience to 
discover the amazing Kingdom of Saudi Arabia.
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لضمـان  االهتمـام  درجـات  بأقصـى  والخـاص  العـام  القطاعيـن  مـن  األعمـال  رجـال  يحظـى 
تنفيـذ أدق تفاصيـل احتياجاتهـم بعنايـة، وذلـك مـن خـالل قسـم خـاص يضـم نخبـة مـن أمهـر 

أيـًا كانـت. المتخصصيـن لإلشـراف علـى كل جانـب مـن متطلبـات سـفرهم 

مـن تنظيـم الرحـالت الخاصـة، إلـى أفضـل االختيـارات الفندقيـة وخدمـات تأجيـر السـيارات، 
تقـدم خدمـة كبـار الشـخصيات للعمـالء رفاهيـة رفيعـة المسـتوى.

وتشـمل خدمـة توفيـر الطائـرات الخاصـة مـن وإلـى أي مـكان فـي العالـم خـالل 4 -6 سـاعات. 
وفـي هـذا السـياق، نفتخـر بخدمة أصحاب السـمو الملكي وأصحـاب المعالي والسـعادة من كبار 

المملكة. مسـؤولي 

يسـرنا فـي وكالـة السـياحة الدولية السـعودية أن نلبـي متطلباتكـم وكل الترتيبـات الخاصة أيًا 
كانـت، بفضـل توفـر قاعـدة ضخمة من شـركائنا حـول العالم، من خـالل نظـام متكامل للحجز 
اآللـي يتضمـن مجموعـة الفنـادق العالميـة وشـركات تأجيـر السـيارات والخدمـات السـياحية، 
إمـا مـن خـالل  ممـا يتيـح إمكانيـة الحجـز والدفـع واسـتالم مسـتندات الحجـز بشـكل فـوري، 

الموقـع اإللكترونـي أو عبـر تطبيـق الجـوال.

عـالوة علـى ذلـك، تتضمـن الرحـالت الخاصـة كذلـك خدمـة اإلخـالء الطبـي داخـل المملكـة 
وخارجهـا.

خدمات رجال األعمال

خدمة كبار الشخصيات

خدمات الطيران الخاصة

حجوزات الفنادق والسيارات والرحالت البحرية
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Business Travel

VIP Service

Charter Flights

Bookings of Hotels, Cars & Cruises 

Business travelers from governmental and private sectors get the extra-

special consideration they deserve to ensure their every need is attended to 

with the utmost care and enthusiasm. A dedicated support team oversees 

every aspect of their unique travel requirements.

From charter trips to the very best hotel accommodations and car rentals, 

our VIP service offers discerning clients seamless luxury on the go. 

SITC charters special flights to and from anywhere in the world, within 

4-6 hours. We’re proud to have served honorable members of the Saudi 

government, and attended to the needs of their royal highnesses, 

excellencies, and other high-level officials.

Charter flights also include medical evacuation from within the Kingdom 

and beyond.

With our massive database of partners around the world, and an integrated 

booking engine connected to leading hotel chains, car rental companies and 

contracted tour operators, there’s never a missing link in your arrangements 

with SITC. Reservations, payment processing and delivery of booking 

documents are all completed instantly, either online or via our app.
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تتيـح لنـا عالقاتنـا الوطيـدة إمكانيـة توفيـر نخبـة مـن أرقـى مراكـز االجتماعـات حـول العالـم، ممـا 
يشـكل دعمـًا شـاماًل لمتطلبـات االجتماعـات والمؤتمـرات عالميـًا. ومـن أهـم المهام التـي توليناها 
إدارة ملتقيـات الملـك فهـد فـي الدنمـارك وجنـوب أفريقيـا، تنظيـم تحضيـرات المنتخـب  بفخـر 
السـعودي والحجـوزات الخاصـة لحضـور 1300 شـخص من ضيـوف وزارة الرياضة فـي كأس العالم 
2010م  عـام   5A عربسـات  إلطـالق  اللوجسـتية  المراكـز  جانـب  إلـى  روسـيا،  فـي  المنظـم   2018

فـي 2019م.  6A وعربسـات 

فـي شـركة السـياحة الدوليـة السـعودية، نضـع احتياجـات المعتمريـن والحجـاج علـى رأس قائمـة 
أولوياتنـا. فمـع خدماتنـا التفصيليـة الداعمـة مـن األلـف إلى الياء، نسـعى بـكل جهدنا لتكـون هذه 
الرحلـة مليئـة بأطيـب األوقـات وأجمـل الذكريـات. ولنـا الشـرف الكبيـر فـي خدمـة ضيـوف خـادم 

الحرميـن الشـريفين علـى مـدى 16 عامـًا متواليـة.

تقـدم شـركة السـياحة الدوليـة السـعودية خدمات الشـحن إلـى مختلف أنحـاء العالم، من المرسـل 
إلـى المسـتلم جـواً وبحـراً وبراً عبر شـركات النقـل المعتمـدة عالميًا. 

األثـر  أكبـر  لهـا  كان  العالـم  حـول  المعتمـدة  والتدريبيـة  التعليميـة  المراكـز  نخبـة  مـع  عالقاتنـا 
فـي تسـهيل السـفر ألغـراض التعليـم والتدريـب المتخصـص، وتشـمل أهـم المـدن العالميـة فـي 

وماليزيـا. أسـتراليا،  سويسـرا،  المتحـدة،  المملكـة  األمريكيـة،  المتحـدة  الواليـات 

تقـدم شـركة السـياحة الدوليـة السـعودية المسـاندة فـي كل الجوانـب المتعلقـة بعمـل إجـراءات 
التأشـيرة، بمـا فـي ذلك تقديم االستشـارة، تجهيز األوراق والمسـتندات المطلوبة وحجـز المواعيد.

تنظيم االجتماعات والمؤتمرات والمعارض  

برامج الحج والعمرة

الشحن

الرحالت الخاصة بالتعليم والتدريب

خدمات التأشيرات
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Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions 

Hajj & Umrah 

Cargo 

Travel for Education & Training

Visa Processing

Our access to a vast network around the world allows for comprehensive 

support to global conferences and gatherings. Among the responsibilities 

we accepted with pride were the King Fahad Forums in Denmark and South 

Africa, reservations and arrangements for the Saudi team and 1300 guests 

from the Ministry of Sports to attend the 2018 FIFA World Cup in Russia, 

as well as the logistics for the Arabsat 5A Satellite in 2010 and Arabsat 6A 

Satellite in 2019.

The needs of Hajj and Umrah pilgrims are a top priority at SITC. Our detailed, 

end-to-end support guarantees this special journey is one to cherish and 

remember. We’re privileged to have hosted and served the guests of the 

Custodian of the Two Holy Mosques for 16 consecutive years.

SITC also offers worldwide, door-to-door cargo delivery by air, land and sea 

through globally recognized carriers.

Our relationships with some of the world’s most important learning centers, 

including major cities in the USA, UK, Switzerland, Australia and Malaysia, 

simplify traveling for education and training. 

SITC assists with all aspects of foreign visa processing, including 

consultation, filing paperwork and booking appointments.
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 تتشـرف شـركة السـياحة الدوليـة السـعودية بكونهـا مـن أكبر خمـس شـركات السـياحة بالمملكة. 

وتنعكس هذه المكانة المرموقة في مسـتوى عالقاتنا وقوة شـراكاتنا في قطاع الخدمات السـياحية، 
وانضمامنا إلـى أهم العضويات العالمية.

ويشـرفنا أن نمثـل نخبـة من أبرز شـركات الطيران، وأن نكـون الوكيل العام لمبيعات شـركة طيران 
موريشيوس. 

كمـا نفخـر بعضويتنا فـي الجمعية األمريكيـة لوكاالت السـياحة )ASTA( وكذلك منظمة السـياحة 
والسـفر السويسـرية، والتـي يمكننـا مـن خاللهـا تقديـم باقة مـن الخدمـات لحجـز أي اجتماعات في 

فنـادق عالمية المسـتوى.  

تعزز إمكاناتنا
شراكاتنا
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SITC is officially recognized as one of the KSA’s top five travel agencies. 

That high standing is reflected in the quality of our business partnerships and 
association memberships.

We’re honored to represent some of the world’s most renowned airlines and act 
as GSA (General Sales Agent) to Air Mauritius.

We are also a proud member of the ASTA (American Society of Travel Agencies) 
and the Swiss Travel and Tourism Organization, through which we offer world-
class hotel and conference booking services.

Strength Through 
Partnerships
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ملتقى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بالدنمارك للعام 2001م 	

ملتقى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بجنوب أفريقيا للعام 2002م 	

برنامج استضافة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج خالل األعوام 2001م - 2014م 	

»يـوم المهنـة« والمعـارض المرافقة خالل العامين 2004م - 2005م للمؤسسـة العامة للتدريب  	
التقنـي المهنـي برعايـة صاحب السـمو الملكي عندئٍذ األمير سـلمان بن عبـد العزيز حفظه اهلل

الخدمـات اللوجسـتية للمنتخـب الوطنـي السـعودي األول خـالل مباريـات تصفيـات ونهائيـات كأس العالـم  	
والـذي أقيـم فـي روسـيا مـن 2017 حتـى صيـف 2018.

الخدمـات اللوجسـتية للمنتـدى الدولـي األول لألمن السـيبراني والذي أقيـم بالرياض فـي المملكة العربية  	
السـعودية مـن 03 إلـى 06 فبرايـر 2020 والـذي حضـره ولي العهد األمير محمد بن سـلمان آل سـعود.

خدمـات السـفر لـكأس السـعودية والـذي أقيـم بالريـاض فـي المملكـة العربيـة السـعودية يومـي 19 و 20  	
.2021 فبرايـر 

تنفيـذ الخدمـات األرضيـة لشـركة عـرب سـات فـي نجاح إطـالق القمـر -6أ  آخـر أقمـار الجيل السـادس لعرب  	
سـات بواسـطة الصـاروخ فالكون هيفي، مـن قاعدة كيب كانافرال فـي فلوريدا بالواليـات المتحدة األمريكية 

فـي 11 أبريل 2019م

تنفيـذ خدمـة الكونسـيرج و مركـز االتصـال لعمـالء التميـز )عمـالء الـوالء( لشـركة اإلتصـاالت  	
السـعودية مـن 2009-2015م

تنفيـذ محـرك الحجـز الكترونـي والتدريـب لبرنامـج عالـم السـعودية للخطـوط الجويـة العربيـة السـعودية  	

مـن 2015-2010م

معرض المملكة العربية السعودية بجنوب أفريقيا للعام 2003م 	

العديـد مـن المؤتمـرات والمعـارض لعدد مـن شـركات القطاع الخاص بـكل من مـدن المملكة،  	

والشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشـمالية.

عبر األعوام، نالت شـركة السـياحة الدولية السـعودية الثقة لتولي عدد من أهم المشـاريع بالنيابة 
عـن عمالئها في المملكة وخارجها، واكتسـبت بذلك سـمعة عالمية.

وتتضمن أهم اإلنجازات ما يلي: 

على تلبية التحديات
تاريخ يشهد 
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Past Accomplishments Include:
 	 The King Fahad lslamic and Cultural Forum (Denmark, 2001)

 	 The King Fahad lslamic and Cultural Forum (South Africa, 2002)

 	 Hajj Programs for Guests of the Custodian of the Two Holy Mosques  
(2001-2014) 

 	 “Career Day” and its related exhibition, presented by His Royal Highness 
Prince Salman bin Abdulaziz, Sponsored by the General Directorate for 
Technical Education and Vocational Training 
(2004-2005)

 	 Logistics for Cyber Security Event from 3-6 Feb. 2020, in Riyadh, KSA 
attended by Crown Prince HRH Prince Mohammed bin Salman Al Saud.

 	 Travel Services for Saudi Cup from 19-20 Feb. 2021, in Riyadh, K.S.A.

 	 Logistics for National Football Team of Saudi Arabia for World Cup 
Qualification and Final Matches from 2017 till Summer 2018 in Russia.

 	 Logistics of Arabsat for the successful launch of largest commercial falcon 
heavy 6A Satellite launch in Cape Canaveral on 11 Apr. 2019. 

 	 Implemented the concierge service along with call center for the Al 
Tamayouz clients (Loyalty customers) of Saudi telecom 
from 2009-2015.

 	 Implemented Internet booking engine & training for Saudia World Holidays 
of Saudi Arabian Airlines from 2010-2015 (Saudia).

 	 The Kingdom Exhibition (South Africa, 2003).

 	 Numerous Major Private Sector Conferences and Exhibitions in Major 
Cities Across Saudi Arabia, the Middle East, North Africa, Europe and 
North America. 

A History of 
Challenges Met

Over the years, SITC has been entrusted with numerous high-profile, 

important projects on behalf of prestigious clients here and abroad.
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ونتشرف بخدمتكم
نفخر بثقتكم، 

يشـرف شـركة السـياحة الدوليـة السـعودية خدمـة نخبـة مـن أهـم العمـالء فـي عالـم المؤسسـات 
واألعمـال، مـن القطـاع العـام أو الخـاص علـى حـد سـواء.

عمالؤنا في القطاع الحكومي

وزارة التعليم 	

وزارة الطاقة 	

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 	

إمارة منطقة الرياض 	

وزارة الرياضة 	

االتحاد العربي  لكرة القدم 	

اإلتحاد السعودي لكرة القدم 	

وزارة الخارجية 	

هيئة اإلذاعة والتلفزيزن 	

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية 	

شركة ريتشارد اتياص 	

مركز الملك عبداهلل المالي 	

رئاسة أمن الدولة 	
الهيئة الوطنية لألمن السيبراني 	

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 	

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 	

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 	

وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية 	



21 www.sitc.net

Public Sector Clients

 	 Ministry of Education

 	 Ministry of Energy

 	 Ministry of Municipal Rural Affairs & Housing

 	 Principality of Riyadh

 	 Ministry of Sports

 	 Arab Football Federation

 	 Saudi Football Federation

 	 Ministry of Foreign Affairs

 	 Saudi Broadcasting Authority

 	 Military Industries Corporation

 	 The Shura Council

 	 King Abdullah Financial District

 	 Presidency of State Security(PSS)
 	 National Cybersecurity Authority

 	 Technical & Vocational Training Cooperation

 	 Ministry of Islamic Affairs, Dawah and Guidance

 	 Saudi Authority for Industrial & Technology Zones

 	 Ministry of Human Resource and Social Development

Trusted

SITC is honored to have served notable clients from across the business 

spectrum, in both the public and private sector.

By The Best

Arab Football Federation
االتحاد العربي  لكرة القدم
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عمالؤنا في القطاع الخاص

شركة االتصاالت السعودية حلول 	

عربسات 	

دلة فارما 	

شركة الفردان للتجارة 	

الرياض فارما 	

مستشفى الحمادي 	

شركة زهير فايز ومشاركوه 	

شركة شبه الجزيرة للمقاوالت 	

سفارة فرنسا في الرياض 	

الجمعية السعودية للجراحة العامة 	

شركة ريتشارد أتياس وشركاؤه 	

جنسن سيالج لألدوية 	

ميرك شارب 	

أبوت 	

نوفارتس 	

غالكسو سميث كالين 	

شركة رضا الوطنية 	

جاز العربية للخدمات 	

شركة األنسون 	

شركة ساليني العربية السعودية المحدودة 	
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Private Sector Clients

 	 STC Solutions

 	 Arabsat

 	 Dallah Pharma Company

 	 Al Fardan Trading Company

 	 Riyadh Pharma

 	 Al Hammadi Hospital

 	 Zuhair Fayez Partnership

 	 Shibh Al Jazira Contracting Co.

 	 Embassy of France in Riyadh

 	 Saudi General Surgery Society

 	 Richard Attias & Associates

 	 Janssen Cilag Pharmaceuticals

 	 Merck Sharp

 	 Abbott

 	 Novartis

 	 Glaxo Smith Kline

 	 Reda National Company

 	 Gaz Arabia

 	 Alanesoon trading CO.

 	 Salini Saudi Arabia Co.
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Airline GSA وكيل المبيعات العام

طيران موريشيوس
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سمعة اإلمتياز لكل إنجاز
أرقـى  مـن  نخبـة  ثقـة  أكسـبتها  عاليـة  بمعاييـر  السـعودية  الدوليـة  السـياحة  شـركة  تتميـز 

السـياحي. القطـاع  فـي  والشـركاء  العمـالء 

وجوائز التقدير
شهادات الشكر 

من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض عام 2003م 	

مـن صاحـب السـمو الملكـي األمير سـلطان بن سـلمان رئيس الهيئـة العامة للسـياحة والتراث  	

الوطني

من معالي وزير الشؤون اإلسالمية لألعوام من 2002م - 2004م ومن 2006م - 2008م 	

من سعادة سفير الواليات المتحدة األمريكية 	

من معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات 	

من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 	

من شركة اإلتصاالت السعودية 	

رسائل شكر وتقدير من جميع شركات الطيران ومشغلي الجوالت السياحية لدينا 	

شـهادة شـكر و تقديـر مـن وزارة الشـؤون اإلسـالمية واألوقـاف والدعـوة واإلرشـاد لقـاء تنظيمنا  	

لبرنامـج ضيـوف خـادم الحرميـن الشـرفين للحج   

خطاب شكر من الرئيس التفيذي لشركة عرب سات 	

خطاب شكر من نائب الرئيس لإلتحاد السعودي لكرة القدم 	
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 	 From His Royal Highness Prince Salman bin Abdulaziz, Governor of 
Riyadh in 2003

 	 From His Royal Highness Prince Sultan bin Salman, President of the 
Supreme Commission for Tourism & Antiquities

 	 From His Excellency, the Minister of Islamic Affairs. 2003-2004 & 
2006-2008

 	 From His Excellency, the Minister of Civil Service

 	 From the US Ambassador to Saudi Arabia

 	 From His Excellency, the Minister of Communications and Information 
Technology

 	 From the General Organization for Technical and Vocational Training 
From STC

 	 Certificate of Appreciation From All Our Tour Operators and Airlines

 	 Letter of appreciation from former King Abdullah for Hajj operations 

 	 Letter of appreciation from Arabsat by his excellency CEO & President 

of Arabat

 	 Letter of appreciation from the vice-president of Saudi Football 

Federation 

Official Letters of  
Appreciation

SITC’s high standards of service have been recognized by many notable 

clients and travel industry partners.

Recognized for Exceptional Achievement
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GET IN TOUCH
920003000

King Abdulaziz Road
Riyadh - Saudi Arabia

Saudi International Travel Company

(+966) 11 460 9393

(+966) 11 273 3388

info@sitc.net

sitc_net

www.sitc.net


