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EXPERTISE
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Sejel is a pioneer in delivering cutting edge technology by integrating multiple Governmental sectors. Our task is 

to elevate the partnership to the top level with the government sectors and to direct information technology 

service providers to assist and support. 

The change in the manner of delivering services by the government to the public has a great positive impact on 

our society. In order to do so, these sectors must integrate electronically via technical projects that facilitate 

smooth and quick transactions levels.

Sejel’s vast expertise displays the fact that we own a clear vision and goal in implementing the information 

technology to lay technical solutions that marks the innovation in these portals.
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SERVICES

Our company has the advantage of providing specialized technical services to build, operate and develop an IT envi-
ronment for all organizations in a world-class and high quality to satisfy our customers.

Applications Development

Business analysys

Governance, Risk &  Compliance 

Cyber Security

Project Management office

Big Data Analytics

IT Services Management

IT Operation Management

Technical Customer Support

Cloud Computing



APPLICATION 
DEVELOPMENT 
Sejel has distinguished itself as a 
leader in next-generation digital servic-
es and consulting in KSA IT market.
With over 16 years of experience in 
delivering best-in-class IT Services, we 
expertly steer our clients through their 
digital journey.
Sejel has helped clients and govern-
ment entities improve business perfor-
mance making their business truly 
digital.
building Digital Business Through Inno-
vation, Integration, and Analytics. Our 
mission is to help customers achieve 
their business objectives by providing 
innovative, best-in-class consulting, 
modern IT solutions and services. We 
even take it further by providing the 
top-notch support and monitoring 
tools to insure the service continuity of 
our client’s business.
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APPLICATION DEVELOPMENT SERVICES

Digital Transformation Management 

Agile Culture 

Modern Technologies Development

Business Process Excellence

Customer Experience 

Cloud computing and development



Digital transformation is key to the survival of many companies, yet digital transformations are tough and 
frequently fail. Without successful change management, digital transformation efforts will fail to deliver 
results. Change management should be at the center of your digital transformation vision and “art of the 
possible” thinking. Sejel has successfully transformed the business of many nation-wide projects with 
proven methodologies and technologies.

Digital Transformation
Management 

Transform your core IT into a service-oriented digital platform, to serve business needs for speed, agility 
and quality. agile development accelerates the delivery of initial business value, and through a process of 
continuous planning and feedback, is able to ensure that value is continuing to be maximized throughout 
the development process.

Agile Culture 

APPLICATION DEVELOPMENT SERVICES
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Utilizing new technologies to improve operational excellence and create processes that change the busi-
ness and make real impact on business progress.

Business Process
Excellence

A positive customer experience not only results in making your customer happy, but it can also lead to 
additional revenue. Sejel has helped many business owners to increase the satisfaction of their customers 
by using technology to improve all channels of the services they offer and overall experience.

Customer Experience 

APPLICATION DEVELOPMENT SERVICES
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Technology runs our lives these days. Smartphones, tablets and computers. In a very short amount of time, 
technology has taken over our lives. Sejel is steadily investing and contributing in technology’s evolution. 
We are constantly seeing emerging Technologies and new trends in technology to adopt. Sejel offers servic-
es in new technologies varying from the evolution of smart devices, Web Development, rise of artificial 
intelligence (AI) technology, DevOps to Cloud services. 

Modern Technologies
Development



Web Applications. 

Large scale Enterprise Application Integration (EAI) and Middleware. 

Enterprise level Databases solutions.

Mobile Development and IoT Devices solutions.

Agile development and DevOps implementations.

Identity Management.

Access Management.

API-Driven Development.

Design and Architecture. 

QA and Testing. 

Cloud computing and development.
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TECHNOLOGY EXPERTISE



SUCCESS STORIES

Build Operate Transfer - Ministry Of Hajj Data Center 

Integration with NIC for handling Umrah Visitors Entry & Exit Data 

Global e-Payment Gateway for Haj & Umrah backages   

Build Operate Develop External Hajj system 

Build Operate Develop Local Hajj system 

Integration with the Information Center of MOFA

Integration with GACA

Integration with SCTH

Operating Tafweej Project for Ministry of Haj 1435 H & 1436 H

Operate IT department of Madina Water Authority

Implemented Oracle ERP for NCP

E-Services for ADAHI project for IDB

Oracle database administration and licence for government sectors  

Servers and system administration for government sectors 
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Our developed applications serving our client to process millions of transactions around the world in real-time. 

Our software operating a mission critical Systems that processes huge transaction rate over 1000 database 

transactions per second with billions of data retrieval and billions of currency flow.

Designed E-payment system that automats most complex and critical financial operations and voucher gener-

ation/payment transactions in a remarkable processing time with all security measures enabled. 

Running and managing huge number of integrations (40+) with reputable parties inside the kingdom including 

banks, MOI, NIC, SCTA, MOFA, GACA, Airports, and worldwide associated businesses. 

Proven experience building systems with Highly Available, zero fault, continuous delivery of the applications 

while managing large number of users 24/7/365.

High Expertise in SDLC with Agile Methodologies and DevOps tools.

Top notch solutions used to analyse, monitor and track the performance of running applications.

KEY FEATURES
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Accreditation Certificates  Iشــهـادات ا�عـتمــــاد

Technical Customer Support



Success Partners  Iشـــركـــاء النجـــاح



Technical Partners  Iشــركــاء التقنيــــة



تطوير البرامج



بيانات ا�تصال

شــركة ســجــل التـقـنـيـــة 
للتطبيقات االلكترونية المتكاملة المحدودة 

المملكة العربية السعودية – جدة

طريق الملك عبد العزيز  - حي الشاطىء

بيوتات ا�عمال – مكتب ٣٢

ص ب : ١٢٧٣١٧ جدة ٢١٣٥٢

هاتف: ٠٠٩٦٦١٢٦٠٦٤٩٧٠

فاكس: ٠٠٩٦٦١٢٦٠٦٢٤٤٨

TCS@SEJELTECH.COM:البريد االلكتروني

 WWW.SEJELTECH.COM 



الخبرات

الخدمات 

قصص النجاح

شهـادات ا�عتمــــاد

شركاء النجـــاح

شركــاء التقنيــــة
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المحتويات
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الخبرات

شركة سجل رائدة في مجال تطوير وتطبيق أحدث التقنيات وذلك بالتعاون مع العديد من القطاعات الخدمية التقنية ، وتتوفر لدينا الخبرة 

التميز الواضح ، من خالل تسخير تقنية المعلومات لضمان الوصول إلى حلول تقنية متكاملة  النجاح التي تكشف عن  التقنية وقصص 

تشكل ابتكارا مميزاً. 

تتصدر شركة سجل قطاع التميز بإنشاء الحلول التقنية لعمالءها من خالل دمج آليات العمل ما بين عدة جهات تتعاون فيما بينها من أجل 

تقنية  قطاع  شركات  وتوجيه  العمالء  مع  المستويات  أعلى  إلى  الشراكة  بمستوى  االرتقاء  هي  ومهمتنا  مميزة،  خدمات  تقديم 

المعلومات لتقديم العون والمساندة من خالل تخطيط استراتيجي عالي المستوى للرؤى وا�هداف المحققة لها. 

إن التغيير في أسلوب تقديم الخدمات من قبل العمالء له تأثير إيجابي كبير على المجتمع، ولتقديم الخدمات الفعلية والحقيقية يجب 

على جهات المنظومة أن تتكامل آليًا من خالل المشاريع التقنية التي تضمن تقديم خدمات حقيقية بأبسط وأسرع طريقة ممكنة. تشير 

خبرة شركة سجل التي تحققت من خالل مشاريعها بأن لديها هدف واضح في تطويع تقنية المعلوماتلوضع الحلول الفنية التي تميز 

خدمات ا�نظمة الواسعة. 
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تتمتع شركتنا بمزايا توفير الخدمات التقنية المتخصصة ببناء وتشغيل وتطوير بيئة تقنية المعلومات لجميع المنظمات على مستوى 

عالمي وعالي الجودة بهدف حرصنا على إرضاء عمالئنا ، وتتميز شركة سجل بتكوينها للعديد من الشراكات المحلية والدولية الرائدة 

لتقديم الخدمات اÊتية: 

الخدمات

  أمن المعلومات

مكتب إدارة المشاريع 

تطوير البرامج  

   تحليل وإدارة ا�عمال

  الحوكمة المخاطر

إدارة الخدمات التقنية

الحوسبة السحابية

دارة تشغيل تقنية المعلومات  

الدعم الفني للعمالء

تحليل البيانات الضخمة



تطوير البرامج  

من  العقدين  مايقارب  منذ  سجل  شركة  تميزت 
الرقمية  الحلول  تطوير  في  رائدة  بأنها  الزمن 
 ، المعلومات  تقنية  لحلول  التقنية  واالستشارات 
خدمات  حلول  أفضل  تقديم  في  خبراتنا  والتنحصر 
تكنولوجيا المعلومات بل إننا نساعد عمالءنا من 
خالل خبراتنا في رحلة البناء الرقمية على تحسين 

أداء ا�عمال مما يجعل أعمالهم الرقمية مميزة.
إن فريق تطوير البرامج في سجل لديه خبرة طويلة 
وأنظمة  المتكاملة  الرقمية  الحلول  تطوير  في 
يتم  التطويرية  الخدمات  تلك   ، الذكية  ا�جهزة 
معتمدة  احترافية  عمل  آليات  خالل  من  تقديمها 
للبنية  التقنية  الحلول  صياغة  في  تبدأ  عالميًا 
وتطبيق  المتميزة  العمل  فرق  واختيار  التحتية 
العمل  منهجية  استخدم  خالل  من  يتم  الحلول 
تطوير  الحلول،  تصميم  الخدمات،  (تعريف  التالية 

البرامج، ا�ختبار والعرض).
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تطوير البرامج  

إدارة التحول الرقمي

(AGILE CULTURE) منهجية إدارة تطوير الحلول

تطوير التقنيات الحديثة 

التميز في تحليل ا�عمال

تجارب العمالء



تطوير البرامج  

تعتبر خدمات التحول الرقمي عامًال مهمًا الستمرارية نمو الشركات وتطويرها ، وفي المقابل إن التحوالت الرقمية تتسم بالصعوبة 
وكثيراً ما تفشل إذا لم تتوفر إدارة التغيير الناجحة، لذا يجب أن تكون إدارة التغيير ضمن مركز رؤية ذلك التحول الرقمي وضمن فكر "فن 

الممكن" وقد نجحت شركة سجل في تطوير العديد من مشاريع التحول الرقمي لعمالئها باستخدام منهجيات وتقنيات مميزة 
وناجحة.

إدارة التحول الرقمي

تقوم شركة سجل بتطوير الخدمات ا�ساسية الخاصة بعمالئها إلى منصة خدمات رقمية موجهة لتلبية احتياجات ا�عمال بسرعة 
وجودة عالية بتقنية آجايل ، وتساهم عملية التطوير السريع في إظهار القيمة الواقعية للمنتجات التقنية الخدمية ، وهذه المنهجية 
تعتبر طريقة مميزة �دارة المشاريع البرمجية والغير برمجية تركز على بناء المنتج على عدة مراحل وبفترات زمنية قصيرة، وتّولد كل 

مرحلة منتجًا متميًز عن سابقه بخصائص إضافية. ويعتبرهذا الخدمات (المرحلية) منتجات حقيقية يستطيع المستخدمين التفاعل معها 
واالستفادة منها ، والغاية من هذه اÊلية هو تقديم الخدمات وقياس رضاء العمالء المتواكبة بمراحل التطوير ، ويتم تطبيق ا�جايل 

.KANBAN والـ SCRUM بطرق عدة منها الـ

منهجية إدارة تطوير
 الحلول
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إن التقنيات الحديثة تتحكم بحياتنا اليومية من خالل ا�جهزة الذكية وأجهزة الحاسب اÊلي ، وتعمل شركة سجل بثبات في المساهمة 
في تطوير التقنيات والحلول التقنية المميزة ونتابع باستمرار التقنيات الحديثة واالتجاهات الجديدة في عالم التقنية العتمادها. تقدم 

 ، (AI) شركة سجل خدمات في تقنيات جديدة مختلفة من تطوير أنظمة ا�جهزة الذكية، وبرامج الويب ، وتقنيات الذكاء االصطناعي
 .(CLOUD SERVICE) إلى الخدمات السحابية (DEVOPS) وتطوير البرامج

تطوير التقنيات
 الحديثة 

تقوم شركة سجل على استخدام تقنيات حديثة لتحسين ا�داء التشغيلي للخدمات من خالل تحليل ا�عمال وتطوير خدمات جديدة 
تساهم في التميز الواضح في رفع مستوى الخدمات المقدمة للعمالء.

التميز في تحليل 
ا�عمال

إن تجربة العميل ا�يجابية ال تؤدي فقط إلى جعل العميل ممتنًا بل تؤدي أيًضا إلى تحقيق زيادة في الدخل. وقد ساعدت شركة سجل 
عمالئها على زيادة رضا عمالئهم باستخدام التقنية لتحسين جميع قنوات الخدمات التي يقدمونها.

تجربة الزبون

تطوير البرامج  
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تطبيقات الويب.

التكامل بين التطبيقات المختلفة عبر أنظمة البرامج الوسيطة.

حلول بناء وتطوير قواعد البيانات الضخمة.

حلول تطبيقات ا�جهزة الذكية وحلول برامج إنترنت ا�شياء.

استخدام تقنيات آجايل في التطوير وDEVOPS. بالتطبيق

إدارة الهويات.

ادارة الوصول والمستخدمين.

استخدام آلية API في تطوير الحلول.

التصميم والهندسة ا�جرائية المثلى لتطوير ا�نظمة.

ضمان الجودة وتطبيق االختبارات.

تطوير الحوسبة السحابية.

الخبرة التقنية
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القدرة على معالجة ماليين التحركات االلكترونية بشكل لحظي.

معالجة معدالت هائلة من العمليات والبيانات الضخمة

معالجة  قدرتها  مع  الواحدة  الثانية  في  البيانات  قواعد  على  تحديث  عملية   ١٠٠٠ من  مايقارب  إلى  التحركات  معالجة  سرعة  وصلت 

مليارات طلبات استرجاع البيانات وتدفقات ا�جراءات.

الفواتير ومعالجة عمليات  إصدار  والحيوية وقادر على  المعقدة  المالية  العمليات  بأتمتة  يتميز  إلكتروني  نظام سداد  تصميم وتطوير 

السداد في وقت معالجة محدد مرتبط بإجراءات التشغيل مع تطبيق كافة إجراءات أمن المعلومات.

الوطني  المعلومات  البنوك ومركز  المستوى منها أطراف مثل  الكتروني مختلف عالي  أربعين نظام  أكثر من  التشغيل والتكامل مع 

والهية العامة للسياحة واÊثار و ومركز معلومات وزارة الخارجية وهيئة الطيران المدني والمطارات والشركات المرتبطة بها في جميع 

أنحاء العالم.

الخبرة العالية في بناء ا�نظمة المتميزة التي تتميز بضمان االستمرارية بالعمل دون أي انقطاع بالتشغيل مع ضمان استمرارية تقديم 

الخدمات للعمالء على مدار الساعة ولعدد كبير من المستخدمين.

.DEVOPS وأدوات AGILE مع منهجيات SDLC خبرة عالية في

الحلول من الدرجة ا�ولى المستخدمة في تحليل ورصد وتتبع أداء التطبيقات أثناء التشغيل على أرض الواقع.

المميزات الرئيسة
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قصص النجاح

بناء وتشغيل وتطوير مركز معلومات العمرة بوزارة الحج

التكامل مع مركز المعلومات الوطني لمعالجة ونقل بيانات دخول وخروج  المعتمرين 

نظام السداد العالمي االلكتروني لتحصيل قيمة برامج الخدمات وتوزيعها على المشغلين لخدمات الحج والعمرة

البناء والتشغيل والتطوير �نظمة المسار االلكتروني لحجاج الخارج

البناء والتشغيل والتطوير �نظمة المسار االلكتروني لحجاج الداخل . 

التكامل مع مركز معلومات وزارة الخارجية 

التكامل مع الهيئة العامة للطيران المدني 

التكامل مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

تشغيل مشروع التفويج لوزارة الحج للعام 1435هـ وعام 1436هـ 

تشغيل تقنية المعلومات بالمديرية العامة للمياه بالمدينة المنورة

تطوير انظمة تخطيط الموارد للمركز الوطني للتخصيص

تطوير بعض الخدمات االلكترونية لمشروع ا�ضاحي 

توريد وإدارة رخص قواعد بيانات أوراكل للعديد من الجهات الحكومية

توريد وتركيب وتشغيل خوادم الشبكة وأنظمة التحكم للعديد من الجهات

تشير خبرة شركة سجل التي تحققت من خالل مشاريعها االستراتيجية بأن لديها هدف واضح في تطويع تقنية المعلومات لوضع الحلول الفنية التي 

تميز تقديم الخدمات ا�لكترونية الواسعة للجهات من خالل البوابات ا�لكترونية وأنظمة ا�جهزة الذكية. 


