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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



BUSINESS 
ANALYSIS

Sejel is focused to meet the diverse 

and comprehensive needs of enter-

prises to streamline their business 

processes. Sejel’s Business Analysis 

& BPM services offer the right roadm-

ap for enabling process improvement 

endeavor for small, medium and large 

enterprises. Our in-depth industry 

knowledge, domain expertise, and 

rich experience around technology 

make us ideal partner for business 

analysis and BPM services .
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BUSINESS ANALYSIS SERVICES

IT Consulted services

Business Analysis services 

Business Process Reengineering services

Business Process Management Services

Issue and Risk Management
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BUSINESS ANALYSIS SERVICES

Gathering 

Quality

Training

Risk 

Planning

Execution

Reengineering 
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to contribute for following
   strategic planning & controlling
   creating a feasibility study
   business analysis for implementing a new solution
   business analysis for optimizing an existing solution
   Sejel’s highly experienced BA’s follow below approach:
           identifying the business needs and studying current process and IT systems
              determining the best technology solution based on business objective
              suggesting process improvements and actions
              documentation as per industry standards thereby delivering value to customers

Business Analysis
services 

helps client create high performing IT functions and departments to meet the business objectives. Our skills 
help customers choose the best suited strategies and technologies for their business and information 
requirements

IT Advisory services

BUSINESS ANALYSIS SERVICES
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Analysis of company workflows/ processes, finding workflows and processes that are inefficient and finding 
ways to change/ improve them:
     Business Process/ workflow diagnosis
     Identifying inefficient business processes/ workflows and change them
     Business Process/workflow redesign
     Business Process/ workflow reconstructing
     Business process monitoring

Business Process
Reengineering
services

Automating the Business Process to monitor and optimize the processes
     Designing processes
     Implementing the processes across people and systems
     Continually monitoring and optimizing the business processes
     Utilizing BPM tools for creating, executing and optimizing business processes
            Business Architecture designing
            Process documentation and reports
            Centralized process repository for seamless collaboration between business and IT
            Process optimization through impact analysis simulation and bottleneck analysis

Business Process
Management Services

BUSINESS ANALYSIS SERVICES
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identifying project issues and risks and seeking prompt resolutions
     Risk Identification: Identification of risks /source of risk
     Risk Evaluation: Evaluate of risks concerning their impact and probability 
     Risk Controlling: Reporting and Monitoring of the risk and risk handling mechanism

Issue and Risk
Management

Building models of an organisation’s business that depict the organisation both now and its potential in the 
future. This help our customer to, Align capabilities to strategy. Ensuring that every process relates to busi-
ness goals and helps to reach them is key.

Business architecture

BUSINESS ANALYSIS SERVICES
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Business Analysis Documentations (BRD/ FRD, RTM, FRS, WBS, SRS, User stories, Use 

Cases and wireframes)

Business and procedures analysis (Alfresco, Oracle)

BPM Management tools.

Agile Management tools.

Microsoft Office tools.

TECHNOLOGY EXPERTISE
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Sejel’s services helps continuous Process Improvement

Enhanced performance of IT functions and departments

Holistic services for complete process enablement

Leverage real-time information through rich process analytics

Business architecture modelling tools provide fast process definition

Optimum resource utilizations and improved productivity

Process standardization across functions 

Helps enterprises to quickly adapt to changing business environment

Organizations become agile after implementing BPM

Customer get better insights for better business outcomes

Evaluate organisational preparedness to the proposed change

Evaluate performance of existing solutions to support enterprise analysis

Assess the proposed solution prior to its selection

Validate the designed solution to ensure that it meets the requirements

Determine transition requirements for moving from the current state (“AS IS”) into the target state (“TO BE”).

KEY DIFFERENTIATORS
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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 



Accreditation Certificates  Iشــهـادات ا�عـتمــــاد

Technical Customer Support



Success Partners  Iشـــركـــاء النجـــاح

Sejel’s services helps continuous Process Improvement

Enhanced performance of IT functions and departments

Holistic services for complete process enablement

Leverage real-time information through rich process analytics

Business architecture modelling tools provide fast process definition

Optimum resource utilizations and improved productivity

Process standardization across functions 

Helps enterprises to quickly adapt to changing business environment

Organizations become agile after implementing BPM

Customer get better insights for better business outcomes

Evaluate organisational preparedness to the proposed change

Evaluate performance of existing solutions to support enterprise analysis

Assess the proposed solution prior to its selection

Validate the designed solution to ensure that it meets the requirements

Determine transition requirements for moving from the current state (“AS IS”) into the target state (“TO BE”).



Technical Partners  Iشــركــاء التقنيــــة



التحليل وإدارة ا�عمال  



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



 تحليل وإدارة ا�عمال

إن خدمات تحليل وإدارة ا�عمال تعمل على وضع 
ا�عمال  احتياجات  تعّرف  التي  المناسبة  الخطط 
ما  غالبا  الحلول  ، وهذه  الحلول لمشاكلها  وتحّدد 
أن  ويمكن   ، انواعها  بكافة  الّنظم  تطوير  تشمل 
تنظيمية  تغيرات  أو  عملية  تحسينات  من  تتكون 
التاحة كافة الجهود الداعمة لمراحل العمل سواء 

للمشاريع الكبيرة أوالمتوسطة و الصغيرة. 
تقنية  بمجال  العميقة  المعرفة  لدينا  تتوفر 
المعلومات وإعادة هندسة ا�جراءات والعلميات ، 
الشريك  تجعلنا  المشاريع  في  الواسعة  وخبراتنا 
تركز شركة سجل  االعمال.  لتقديم حلول  المثالي 
اساس  يعتبر  الذي  االعمال  تحليل  ادارة  طريق  عن 
الحلول  افضل  تقديم  على  الشركة  في  التطوير 
الريادة  أجل  من  وذلك   ، المتنوعة  االنظمة  لتطوير 

والتميز في عالم االعمال. 
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   تحليل وإدارة ا�عمال

خدمات استشارات تقنية المعلومات

خدمات تحليل ا�عمال

خدمات إعادة هندسة االجراءات

خدمات إدارة العمليات واالعمال

إدارة المخاطر واالزمات
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التنسيق مع الفريق
 الفني وعمل خطط

المساعدة على تنفيذ التطويرات
 مستويات مختلفة
 في تحليل المهام

التأكد من أن 
عمليات 

تشغيل المشروع
 تتم حسب الخطط

التأكد من تنفيذ و
تشغيل المشروع 
وتوثيق العمليات

 ومتطلبات العميل

المتابعة مع العمالء تدريب العمالء على
 استخدام االنظمة

العمل على المبادرات
 وخلق فرص لتعزيز
 تطوير المشاريع

   تحليل وإدارة ا�عمال
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   تحليل وإدارة ا�عمال

من خالل هذه الخدمة نقدم توثيقا للوضع الحالي، ثم نقوم بإعادة دراسته وتحليله، والوصول لرسم خارطة طريق واضحة للتطوير 
واعتماد النموذج التشغيلي المثالي لتحقيق أهداف العمل لمساعدة عمالئنا على رفع مستوى اداء االنظمة  التقنية.

ويقوم فريق العمل بتقديم أفضل الحلول باتباع االستراتيجيات والتقنيات العالمية المناسبة التي تفي بمتطلبات ا�عمال وتتوافق مع 
أهداف العمالء.

ا�ستشارات 

إن خدمات تحليل ا�عمال تشمل اÊتي:
     التخطيط االستراتيجي 
     إعداد دراسات الجدوى

     تحليل ا�عمال من خالل تطبيق حلول جديدة
     تحليل ا�عمال من أجل تحسين الحلول الموجودة

ويتبع خبراء تحليل ا�عمال لدى سجل النهج التالي:
     تحديد اهداف المشروع 
     تحديد احتياجات العمل 

     دراسة العمليات الحالية والبيئة الخاصة بالعمالء  

     وضع خطة عمل محكمة تحدد مراحل التنفيذ

     تحديد المدة الزمنية للتنفيذ
     وضع خطط متكاملة �دارة المشروع وإدارة التغيير و التحسين والدعم المستمر

     تقديم أفضل الحلول التقنية 
     التوثيق وفق المعايير العالمية 

تحليل ا�عمال: 



نتميز بخبراتنا في أتمتة إجراءات العمل ومراقبة وتحقيق ا�هداف من خالل اÊتي: 
      متابعة إجراءات التصميم

      تطبيق ا�جراءات من خالل المتخصصين باستخدام احدث التقنيات 
      المراقبة المستمرة والتحقق من سير العمل

      استخدام أدوات تحليل وإدارة إجراءات ا�عمال، من أجل وضع وتنفيذ وتحقيق إجراءات العمل
            التصميم الهندسي للعمل

            توثيق وإعداد التقارير الخاصة بإجراءات العمل
            تحسين ا�جراءات من خالل وضع محاكاة تحليلية وتحليل ا�زمات.

وضع خطة للبناء والتطوير .ومتابعتها من خالل معرفة الوضع الحالي والوضع المستقبلي ، والتأكد من أنها تتوافق مع ا�جراءات 
وا�عمال ومطابقتها لمتطلبات وأهداف المشروع

تنظيم هندسة
 ا�عمال 

إعادة هندسة 
ا�جراءات 

يتم تحديد المخاطر بالمشاريع والبحث عن الحلول المناسبة والوقائية لهذه المخاطر من خالل اÊتي
     تحديد مصدر المخاطر 

     تقييم المخاطر عبر خطة توضح نطاق العمل وتحدد حوكمة المشروع وا�دوار والمسؤوليات 
     آلية التحكم بالمخاطر (المراقبة ومتابعة تقارير العمل وآليات التعامل مع المخاطر)

٨

إدارة المخاطر

   تحليل وإدارة ا�عمال
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الخبرات التقنية

(BRD/ FRD, RTM, FRS, WBS, SRS, USER STORIES, USE CASES AND WIREFRAMES) استخدام ادوات توثيق تحليل ا�عمال

(ALFRESCO, ORACLE) أدوات تحليل وإدارة إجراءات ا�عمال

BPM وسائل إدارة ا�عمال

AGILE أدوات ووسائل منهجية االعمال من

 MICROSOFT TOOLS دارةØأدوات مايكروسوفت ل
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تقديم خدمات الدعم المستمر لتحسين إجراءات العمل

رفع قوة ا�داء لوظائف تقنية المعلومات 

تقديم الخدمات الشاملة من أجل الحصول على إجراءات عمل متكاملة

دعم البيانات بالزمن الحقيقي من خالل عمليات تحليلية عميقة

استخدام أدوات نمذجة التصميم الهندسي بالعمل لتوفير عمليات تمثيل ناجحة وسريعة

االستخدام ا�فضل للموارد لدعم ورفع مستوى ا�نتاجية

تطبيق معايرة ا�جراءات من خالل المهمات

دعم المشاريع للتكيف السريع مع تغيرات بيئة العمل  

تطوير المؤسسات بتطبيق تحليل وإدارة إجراءات ا�عمال

تحسين نتائج العمل 

تقييم االستعداد التنظيمي للتغيير المقترح

تقييم أداء الحلول المقترحة لدعم تحليل المشاريع

تقييم الحل المقترح قبل اعتماده

التحقق من صحة الحل المصمم للتأكد من تلبيته المتطلبات

تحديد متطلبات التحول وا�تمتة من "الوضع الحالي" إلى الحالة "المستهدفة"

المميزات 
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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. 


