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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



PROJECT
MANAGEMENT 
OFFICE  

Sejel is focused to meet the key 

challenges for project management 

like coordination and syncing 

between resources of varied skills 

sets and keeping an eye on the overall 

ROI. 

Our in-depth industry knowledge, 

domain expertise,

and rich experience around large 

turnkey IT projects make us ideal 

partner for PMO services
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PROJECT MANAGEMENT OFFICE 

Methodologies Process and Standard

Tools Implementation

Management Reporting 

Expertise & Guidance 

Portfolio Management

Communication and Planning 

Recourse Management 



PROJECT MANAGEMENT OFFICE 

Adopting and implementing Project management methodologies, standards and templates for assigned 
projects

Methodologies

Project Management tools implementation for real time visibility into projects.Tools Implementation 

Real time Enterprise reporting, metrics and analysis followed across all stages of project lifecyclesProject Reporting 

Supplying project management expertise, and overall guidance for following best practices & standards to 
project teams. Providing project management education and training to the organization by coaching, men-
toring and providing oversight for project managers and staff. Developing career paths / certifications for 
enhancing the resources skill sets and competencies of the team for successful execution of projects

Expertise & Guidance 

of project templates and all project documentation into a centralized repositoryProject Repository 
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PROJECT MANAGEMENT OFFICE 

Project Planning Support-  that includes team structuring and identifying right resources skill sets and 
detailed project plan creation with detailed tasks breakdown and schedules
Project Execution Support- support by focusing on micro schedules, detail work plans, enabling integration 
between different stakeholders and putting into practice methodologies targeted to maintain almost zero 
deviation from the plan
Project Management & Control - continuous monitoring of milestones achievement and highlight deviations 
if any, exercising risk analysis and risk management at all stages of project, change control and overall 
budget oversight and control

PMO tasks
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Project Tracking and Management Tools 

Certifications of PMO staff: - PMP, CAPM 
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TECHNOLOGY EXPERTISE



Enables Delivery of Projects on time, within budget and according to scope

Improve overall communication, and coordination between all stakeholders within a project team.

Enhanced performance of IT functions and departments

Scope control through standard change control

Timely realization of milestone with real time visibility into the projects

Meeting the compliance requirements

Budget alignment and improved control and reporting to management

Overall resulting into a more agile and responsive project team and organization

Proactively highlighting project risk to all stakeholders for timely action

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 
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Accreditation Certificates  Iشــهـادات ا�عـتمــــاد

Technical Customer Support



Success Partners  Iشـــركـــاء النجـــاح



Technical Partners  Iشــركــاء التقنيــــة



مكتب إدارة المشاريع 



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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١١
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١٣
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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



مكتب إدارة المشاريع 

مواجهة  على  التركيز  على  سجل  شركة  تعمل 
التحديات الرئيسة �دارة المشروع، مثال التنسيق، 
والتزامن بين المصادر الخاصة بمجموعات المهارات 
إن  الكلي.  االستثمار  عائد  مراقبة  مع  المتنوعة، 
المختصة،  والخبرة  بالصناعة،  العميقة  معرفتنا 
وسعة المعرفة بشأن مشاريع تقنية المعلومات 
الكبيرة تجعل منا الشريك المثالي لتقديم خدمات 

إدارة المشاريع.



تحديد منهجيات ومعايير العمل

تطبيق أدوات التنفيذ

اصدار التقارير ا�دارية

االرشاد والتوجيه

إدارة المشاريع

التواصل والتخطيط

إدارة الموارد

٥

مكتب إدارة المشاريع 



إتباع وتطبيق مناهج إدارة المشاريع، والمعايير، والنماذج للمشاريع المكلفين بها المنهجية

تطبيق أدوات إدارة المشاريع، من أجل الوقوف على الوقت الحقيقي للمشاريع.  تطبيق ا�دوات

رفع التقارير الحالية للمشروع، وإتباع المعايير والتحليالت الخاصة به خالل جميع مراحل تنفيذ المشروع.  رفع التقارير عن 
المشاريع

تزويد المشاريع بخبراء إدارة المشاريع، مع توجيه ا�رشاد الكامل من أجل اتباع أفضل أداء والمعايير المثلى لفرق العمل بالمشاريع. 
تقديم خدمات التعليم والتدريب �دارة المشاريع إلى الهيئات من خالل التدريب، والمراقبة، وتقديم رؤية شاملة لمدراء المشروع وفريق 

العمل. تطوير المسار العملي / والشهادات للحصول على أفضل موارد المهارات وفريق العمل الكفء من أجل تنفيذ المشروع بنجاح

الخبرة وا�رشاد

من خالل جميع نماذج المشروع، وجميع الوثائق الخاصة به في أرشيف مركزي.   أرشفة المشروع

٦

مكتب إدارة المشاريع 



دعم تخطيط المشروع: ويشمل هذا تشكيل فريق العمل وتحديد مجموعة الموارد الماهرة، ووضع خطة المشروع التفصيلية، مع 
تفاصيل مهام تنفيذ المشروع والجدول الزمني له.

دعم تنفيذ المشروع: تقديم الدعم من خالل التركيز على الجداول الزمنية المرحلية، والتفاصيل الدقيقة لخطط العمل، وإتاحة التوحيد 
بين مختلف المالك، ووضع المناهج التنفيذية المستهدفة، من أجل عدم ا�خالل بأي تفصيل من خطة العمل، بنسبة تبلغ الصفر. 

إدارة ومراقبة المشروع: توفير الرقابة المستمرة على ما تم إنجازه، وإلقاء الضوء على أي خلل إن وجد، واختبار تحليالت وإدارة المخاطر 
خالل جميع مراحل المشروع، ومراقبة أي تغير يطرأ وكذلك مراقبة الميزانية الكلية للمشروع، والرقابة عليه

مهام مكتب إدارة 
المشاريع
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مكتب إدارة المشاريع 



أدوات تتبع المشروع وا�دارة: مشروع مايكروسوفت

شهادات فريق عمل مكتب إدارة المشاريع: شهادة محترف إدارة المشاريع، وشهادة مساعد محترف إدارة المشاريع.
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الخبرة التقنية



إتاحة تسليم المشروع في الوقت المحدد له، في إطار الميزانية المحددة وخالل إطار العمل الخاص به.

دعم جميع االتصاالت والتنسيق بين المالك مع فريق العمل بالمشروع.

تحقيق أفضل اداء لوظائف تقنية المعلومات وا�قسام.

مراقبة إطار العمل من خالل مراقبة معايير التغير.

تحقيق الوقت الفعلي للمشروع مع الوقت الفعلي المحدد له سلفا.

استيفاء كافة متطلبات الكفاءة.

االلتزام بالميزانية المحددة ودعم المراقبة وا�شراف ورفع التقارير إلى ا�دارة.

الوصول إلى نتائج نهائية أكثر إنجازا وفريق عمل وتنظيم أكثر استجابة.

ا�عداد المسبق لمخاطر المشروع المحتملة وإلقاء الضوء عليها وإبالغ جميع المالك بها من أجل اتخاذ ا�جراء المناسب في الوقت المناسب. 

٩

مميزات رئيسة



١٠

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. 


