
CYBER SECURITY 



SEJEL TECHNOLOGY CO. LTD.
For Electronic Integrated Application

 

Kingdom of Saudi Arabia - Jeddah

King Abed Al-Aziz Road – Al-Shate Dis.

Beautat Business Park – Office (32)

P.O. 127317 Jeddah 21352

Tel: +966 12 606 4970

Fax: +966 12 606 2448

Email: tcs@sejeltech.com 

www.sejeltech.com

CONTACT US



INDEX

Expertise

Services

Cyber Security services

Success Stories

Accreditation Certificates 

Success Partners 

Technical Partners 

2

3

5

13

14

15

16



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



CYBER SECURITY 

Sejel utilizes world renowned stand-
ards and methodologies when creat-
ing security programs for clients, the 
standards used vary based on the 
need and the industry of the client. 

Cyber Security programs are an 
essential part of any organization 
regardless of size. Sejel provides 
Security-Programs in different areas: 
Enterprise-wide program (customized 
to the client’s needs), Academia, 
programs tailored for 
Universities / Colleges (Education), 
and last but not least Information 
Assurance programs specific to the 
Government.
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CYBER SECURITY SERVICES

Information Assurance Programs

Penetration Testing

Vulnerability Assessment Services

Web Application Security Testing

Security Gap Analysis

ISO Consultation, Auditing and Certifications

Managed Security Services Provider (MSSP) 

Training Workshop Courses 

Consultation Services 



CYBER SECURITY SERVICES

Security programs across enterprises, educational institutes (Universities/Colleges) and Governments to 
improve their overall security posture using industry leading frameworks like NIST-CSF framework

Information Assurance 
Programs

multistep, multi-vector attack scenarios to find vulnerabilities and then attempt to exploit them to move 
deeper into the enterprise architecture using standard methodologies (PTES, OWASP, OSINT, OSSTMM). 
Types of Penetration testing includes: 
     Lightweight (White-Box)
     Targeted (Grey-Box)
     Attack Simulation (Black-Box)
     Red Teaming
     Application Testing
     Wireless and Physical Testing
     Internal and External Testing

Penetration Testing
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Cyber attack daily
 in the Kingdom

worldwide security 
spending in 2018

Billion

160,000
$96

@

@@

@ Source: National Center for Cybersecurity at King Abdulaziz University for Science and Technology
 @@ Source: Gartner, Inc. (NYSE: IT)
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to establish a baseline of the external and / or internal infrastructure by assessing the target environment 
against well-known vulnerabilities.

black box & white box security testing of web application to help developers understand where security 
related issues reside. Also performance related testing like Soak / Volume tests, Functional tests, Load 
/Stress tests, DDos Tests & security tests.

Vulnerability 
Assessment Services

Web Application
Security Testing

Security Gap Analysis to assess current posture of organization vs the desired posture: 
   Network Design | Review 
   Web / Network Security | Review
   Processes, Procedures, Standards, and Guidelines | GAP analysis
   Cyber Security | GAP analysis
   People, Processes, and Technology synchronization | analysis
  Examples of Gap Analysis include:
       ISO 27K | GAP analysis
       NIST-CSF | Current vs. Desired Profile
       Cyber Security Readiness | IT/ IS Infrastructure
       Network design and security | Enterprise level

CYBER SECURITY SERVICES



Saudi Arabia faces the highest number of
 cyber attacks in the Arab region

Cyber attack was
recorded in one year

Million60
* 

@ Source: National Center for Cybersecurity at King Abdulaziz University for Science and Technology
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ISO 27001 is the best-known standard providing requirements for an information security management 
system (ISMS). An ISMS is a systematic approach to managing sensitive company information so that it 
remains secure

to learn practical application and implementation of offensive and defensive 
security measures. Range of courses include: 
    Offensive Security (Red Team)
    Integration (Purple Team)
    Defensive Security (Blue Team)
    Capture the Flag exercises (CTF)
    Incident Handling and Response
    Web Application Security 
    Network Security
    IoT Security and Testing
    Mobile Hacking
    Wireless and Physical Security
    Social Engineering

The services currently offered as MSSP are as follows:
   Security Operations Center (SOC)
   Incident Response (CSIRT)
   Breach Assessment
   Malware Analysis
   Forensics

ISO Consultation, 
Auditing and
Certifications

Managed Security 
Services Provider
(MSSP)

Training Workshop 
Courses

CYBER SECURITY SERVICES



EVERYONE MUST PROTECT THEIR OWN 

PERSONAL INFORMATION

CYBERSECURITY AFFECTS GOVERNMENTS, 

CORPORATIONS AND INDIVIDUALS

WITH THE CONTINUING CHALLENGES OF

 CYBERSECURITY COME THREATS AND

 NEW CHALLENGES

WITH THE RAPID GROWTH OF TECHNOLOGY

 IN THE KINGDOM, PUBLIC AWARENESS ABOUT

 CYBERSECURITY SHOULD BE INCREASED



CYBER SECURITY SERVICES
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The consultation packages currently offered are as follows:
    Project based consultation (IS/IT)
    Infrastructure consultation (Complete organization)
    Full-time enterprise consultation | Full-time consultant(s)
    Advisory board consultation (Academia / Education)
    Government Consultation (consultation to government directly or for third-party contractors)

    Frameworks- NIST -CSF
    Methodologies-PTES, OWASP, OSINT, OSSTMM
    Performance Testing tools- Load Runner

    QA & Testing Labs for data security in our HQ in Jeddah, KSA
    SOC in our Jeddah center enabling faster security incident response to our
customers 
    Dedicated engineering labs for client’s applications offering comprehensive 
security solution for their web applications
    Our R&D focus enables our clientele to stay ahead in network & security and all
information security areas.
    Expertise in working on industry leading security standards and methodologies
    Round the clock monitoring and management
    Expertise around varied security products and applications

Consultation Services

Technology Expertise

Key Differentiators



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



ا�من السبراني



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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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. 



٣

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



ا�من السيبراني

العالمية  والمنهجيات  المعايير  سجل  تستخدم 
السيبراني  ا�من  برامج  إنشاء  عند  الشهيرة 
للعمالء، حيث تختلف المعايير المستخدمة حسب 

حاجة وصناعة العميل.

تعد برامج ا�من السيبراني جزءاً أساسيًا لدى أي 
منظمة بغض النظر عن حجم المنظمة. حيث تقدم 
المنوعة  ا�منية  البرامج  من  العديد  سجل  شركة 
التي تغطي مستويات عدة: برامج على مستوى 
برامج  العميل)،  �حتياجات  (مخصصة  المؤسسة 
والكليات  للجامعات  خصيصًا  مصممة  أكاديمية 
الخاصة  السيبراني  ا�من  وبرامج  (التعليم) 

بالحكومات.
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خدمات ا�من السبراني

برامج تأمين المعلومات

إجراء اختبار االختراق ا�مني

خدمات تقييم الثغرات ا�منية

اختبار تطبيقات حماية الويب

تحليل الفجوات ا�منية

 ISO 27001 يزو�استشارات ومراجعة وشهادات ا

(MSSP) مزود خدمات الحماية المدارة

دورات الورش التدريبية

الخدمات االستشارية �من المعلومات
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خدمات ا�من السبراني

برامج تأمين للمؤسسات التجارية والجهات التعليمية (الجامعات / الكليات) والمؤسسات الحكومية ونعمل على دعم الوضع ا�مني 
.NIST-CSF العام من خالل استخدام أطر عمل رائدة في المجال، مثال إطار عمل

تطبيق عدة سيناريوهات متعددة الخطوات ومتنوعة �شكال من أجل العثور على الثغرات ا�منية، ومن ثم العمل على استغاللها 
 PTES، OWASP، OSINT، ) :للمضي قدما والغوص داخل بنية معلومات المؤسسة باستخدام منهجيات قياسية مثال

OSSTMM). أنواع اختبارات االختراق ا�مني تشمل التالي:
       الوزن الخفيف (الصندوق ا�بيض)

       المستهدفة (الصندوق الرمادي)
       محاكاة الهجوم (الصندوق ا�سود)

       تكوين الفرق الحمراء
       اختبار التطبيق

       اختبارات فيزيائية والسلكية
       اختبارات داخلية وخارجية

برامج تأمين
 المعلومات

إجراء اختبار 
االختراق ا�مني



160,000
مليار دوالر96

مجموع قيمة ا
نفاق 
على الخدمات ا�منية 

في ٢٠١٨

@@

 هجمة سيبرانية
 يوميًا في المملكة 

@

@ المصدر : المركز الوطني لÔمن السيبراني في دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولجيا
 GARTNER, INC  ( NYSE:IT)  :المصدر@@ 
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خدمات ا�من السبراني

من أجل إنشاء أسس البنية ا�ساسية الداخلية و / أو الخارجية، من خالل تقييم بيئة الهدف من خالل الثغرات ا�منية الشهيرة.

 إجراء اختبار أمان للصندوق ا�سود والصندوق ا�بيض لتطبيقات الويب، لمساعدة المطورين على تفهم المكامن المتعلقة بالحماية ، 
 ، DDOS داء المتعلق مثال اختبارات التشبع / الكمية ، واالختبارات الوظيفية ، واختبارات الضغط / الحمل ، واختبارات�وكذلك اختبار ا

واختبارات الحماية.

تصميم الشبكة / مراجعة
أمان الشبكة / الويب / مراجعة

العمليات، وا�جراءات، والمعايير، وا�رشادات / تحليل الفجوة
ا�من السيبراني / تحليل الفجوة

التزامن بين المستخدمين، والعمليات، والتقنية / تحليل
أمثلة تحليل الفجوات تشمل:

       ISO 27K / تحليل الفجوة
       NIST-CSF / الملف الحالي مقابل المرغوب فيه

       جاهزية ا�من السيبراني / بنية تقنية المعلومات / بنية البيانات
       تصميم وحماية الشبكة / مستوى المؤسسة

خدمات تقييم
 الثغرات ا�منية:

اختبار تطبيقات
 حماية الويب:

تحليل الفجوات
 ا�منية:

تقييم الوضع الحالي للمؤسسة مقابل الوضع المرغوب فيه:
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هجمة سيبرانية تم
 تسجيلها خالل عام واحد

مليون

تواجه المملكة العربية السعودية
أكبر عدد هجمات سيبرانية في المنطقة العربية

@ المصدر : المركز الوطني لÔمن السيبراني في دينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولجيا   
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ISO 27001 هو المعيار ا�شهر الذي يقدم المتطلبات الالزمة لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS). إن نظام إدارة أمن المعلومات 

(ISMS) اتجاهًا نظاميًا �دارة البيانات الهامة والحساسة لدى الشركات بما يجعلها أمنة باستمرار.

 لتعلم تطبيقا عمليا وتطبيق آليات الدفاع والهجوم ا�مني ، تشمل الدورات على التالي:
       ا�من الهجومي (الفريق ا�حمر)

      التكامل (الفريق القرمزي)
      ا�من الدفاعي (الفريق ا�زرق)

(CTF) تدريبات إمساك الراية      
      التعامل واالستجابة مع الحادث 

      أمن تطبيق الويب
      أمن الشبكات

IOT أمان واختبار      
      االختراق ا�لكتروني المتنقل

      ا�من المادي والالسلكي
      الهندسة االجتماعية

الخدمات المعروضة مؤخرا كمزود خدمات الحماية المدارة كالتالي:
(SOC) من�      مركز عمليات ا
(CSIRT) االستجابة للحادث      

       تقييم االنتهاك
"MALWARE" تحليل البرمجيات الخبيثة       

       ا�دلة

استشارات ومراجعة
 وشهادات ا�يزو:

مزود خدمات الحماية 
:(MSSP) المدارة

دورات الورش التدريبية:

خدمات ا�من السبراني



يجب على الجميع حماية معلوماتهم
 الشخصية الخاصة 

يؤثر ا�من السيبراني على المحكومات
 والشركات وا�فراد 

مع التحديات المستمرة لÔمن السيبراني
 تأتي التهديدات الوالتحديات الجديدة

مع النمو السريع فب التكنولوجيا في المملكة
 يجب زيادة الوعي الجماهيري حول ا�من السيبرني



١٢

تشمل باقة االستشارات المعروضة حاليا على التالي:
     استشارات قاعدة المشروع (البنية / تقنية المعلومات)

     استشارات البنية ا�ساسية (المؤسسة بالكامل)
     استشارات دائمة | مستشار / مستشارون دائمون

     هيئة إشراف استشارية (أكاديمية / تعليمية)
     استشارات حكومية (تقديم الخدمات االستشارية إلى الهيئات الحكومية مباشرة أو تقديمها إلى مقاولي الطرف الثالث)

معامل اختبار وضمان الجودة لحماية البيانات بالمركز الرئيس.
مركز عمليات ا�من الخاص بنا يتيح االستجابة السريعة لدى وقوع أي حادث أمني لعمالئنا.

معامل هندسية مخصصة لتطبيقات عمالئنا، تقدم حلول أمنية شاملة لتطبيقات الويب خاصتهم.
التركيز على ا�بحاث والتطوير �بقاء عمالئنا على اتصال بالشبكة مع توافر ا�مان وحماية البيانات

خبرة في العمل بمعايير ومنهجيات مجال الريادة ا�منية
المراقبة وا�دارة على مدار الساعة

خبرة واسعة في مختلف منتجات وتطبيقات الحماية

NIST-CSF :أطر العمل
PTES، OWASP، OSINT، OSSTMM :المنهجيات

الخدمات االستشارية:

الخبرة التقنية

المميزات الرئيسة

خدمات ا�من السبراني



١٣

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. 


