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EXPERTISE- TOP LEVEL MANAGEMENT

2

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



GOVERNANCE, 
RISK AND 
COMPLIANCE 

Sejel focus on assisting its clients 

align IT operations with business 

objectives to drive innovation. 

As a result, Sejel can assist 

enterprises deliver real value to the 

business 
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GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE 

Risk management 

Policy management 

Control optimizations & continuous monitoring 

Compliance management 

Audit management 



Sejel focus on assisting its clients align IT operations with business objectives to drive innovation. As a result, 

Sejel can assist enterprises deliver real value to the business by: 

     Driving operational excellence—by becoming more responsive to the needs of the business, increasing the 

effectiveness of IT in supporting business processes, and improving governance and risk management

     Accelerating growth—by helping to deliver new products, services and processes and support for new busi-

ness models, with the goal of gaining some form of unique competitive advantage

     Optimizing investments—by managing resources more effectively, to help shift costs from simply maintaining 

the business to driving innovation in business models, products and processes

     Making IT a change agent—by using new technologies to support alternative business strategies that lever-

age worldwide resources for maximum efficiencies, helping to fund new business investments

     Showing corporate commitment to be socially and environmentally responsible—through an emphasis on 

more efficient uses of energy

     Ensuring that the IT and application environment is secure and compliant with regulatory requirements

(GRC) TECHNOLOGY ENABLEMENT
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(GRC) TECHNOLOGY ENABLEMENT
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Policy Management

Risk Management 
Compliance and Audit Managment

CONTROL OPTIMIZATION & CONTINUOUS MONITORING

Data analyrics,security and performance reporting 

Comprehensive and continues risk 
management and monitoring 

Central management of financial 
operational and compliance risks 

controls across organization.  

Improved alignment to the objective and 
strategy of the business

Improved visibility to risks that matter most 
to the organization

Projective Identification of risks
Enhanced decision making 

Better aligned risk coverage, including the 
identification of stronger, more pervasive 

controls.
Reduced level of effort associated with 

performing and testing controls.
Increased control and process efficiencies 

enabled through automation and continuous 
monitoring.

Improved control mix that addresses key 
business risks while driving process efficiencies.

Elimination of duplicate and fragmented risk 
management activities.

Increased integration and coordination among 
business, IT and compliance

Sustainability of risk management process 
Effective top-down and bottom-up reporting

EMBED RISK MANAGEMENT

OPTIMIZE RISK 
MANAGEMENT FUNCTIONS

IMPROVE CONTROLS 
AND PROCESSES

ENHANCE RISK STRATEGY

RISK AGENDA

Embed risk management

 Optimize
 risk

management
functions

Enhance
risk 

strategy

Improve controls
and processes

 Turning
risk into
results
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Implementing a comprehensive and innovative governance, risk, and compliance (GRC) program enables organizations 

to address the multiple factors that are essential in managing and controlling enterprise risk. This includes factors such 

as: 

      Regulatory changes 

      Decentralized operating model 

      High number of control failures 

      Talent management changes

      Fragmented risk and compliance functions 

      Process standardization 

      Cost reduction

IMPLEMENTING A GRC PROGRAM



IMPLEMENTING A GRC PROGRAM
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By adopting an effective GRC strategy, executives and risk leaders are able to challenge the way they think about, 

respond to, and manage risk. Sejel helps you understand the risks related to your business strategy and how to 

best respond to those risks. Our tailored approach to GRC integrates risk and performance management in order 

to create a competitive advantage in terms of risk insight and performance improvement. 

Sejel’s GRC framework takes into account our clients risk strategy based on business objectives, risk tolerance 

and treatment, investments and operating model to determine the overarching risk landscape and strategic 

enablers (i.e., people process, and technology). This holistic approach creates a structure to readily respond to 

new risk, compliance, and regulatory needs.

& CONTROL OPTIMIZATIONS
CONTINUOUS MONITORING 

 RISK

 MANAGEMENT

 POLICY

MANAGEMENT

 AUDIT

MANAGEMENT

 COMPLIANCE

MANAGEMENT
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Define Policy Management Strategy
Define Policy Governance Team
      Work with policy owners to ensure policy effectiveness and oversight
Define Policy Management Charter
      Mission, vision, goals, objectives, resources and expectation
      Policy Committee
      Policy Manager
Define Policy-of-Policies
      Roles and Responsibilities
      Scope of Policies
      Format and structure Guidance
      Policy Writing layout
      Policy Repository
      Policy Approval
      Policy Compliance and Monitoring
      Policy Templates

Policy and Compliance Management helps organizations set up and use GRC related business policies and policy 
source documents

POLICY MANAGEMENT



Define Policy Management Process
      Policy Development & Approval
      Policy Publication & Awareness
      Policy Monitoring & Compliance
      Policy Metrics 
      Policy Maintenance
Define/collect Policy Management Information
      Compliance requirements 
      Version control
      SLAs, KPIs
      Incidents
      Exceptions and exemptions
Choose the appropriate Policy Management Tool

POLICY MANAGEMENT
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1 2 3 4

 Policy
Management

 Strategy 

 Policy
Management

Process 

 Policy
 Management
Information

 Policy
 Management
Technology
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Risk Management provides a centralized process to identify, assess, respond to, and continuously monitor enterprise 

and IT risks that may negatively impact business operation Management

       Identify, assess, and address potential obstacles to achieving Objectives 

       Identify / address violation of mandated and voluntary boundaries

       Identifying and seeking to mitigating risks that could lead to surprises

       Determine what level of risk the organization is willing to accept?  Get risk data in place and then determine what

     is acceptable

       Develop a risk management policy, through risk frameworks and risk statement

       Develop risk assessment and response procedures

       Implement controls to reduce your organization’s exposure to risk.  Repeat on a regular interval

       Measure your risk exposure and improvements

IT RISK AND COMPLIANCE SERVICES

 IT-specific risk
 and compliance

 services

IT Risk
 Management 

 ISO 27001
Implementation

 IT General
Controls Assessment

IT Service
Continuity 

 SOC for
 Cybersecurity



Sejel Process/Control Optimization is a combination of several variables together with most suitable conditions. Impor-

tant for 

     Continuity of processes

     Quality of processes

     Economics of processes

Sejel characteristics of control focus

     Continuous monitoring

            Identify metrics and dashboards needed for risk and compliance monitoring 

           Develop processes for metrics collection, monitoring, trend analysis and dashboards

     Periodic reporting

           Define risk and compliance program reporting needs and cadence 

           Develop reporting processes for risk and compliance, as well as consolidation

CONTROL OPTIMIZATIONS AND CONTINUOUS MONITORING 
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Audit Management Involves a set of activities related to planning audit engagements, executing engagements, and 

reporting findings to the audit committee and executive board

      Schedule internal audits, conduct resource planning, scope engagements, conduct audit activities, review continuous 

monitoring results, and report findings

      Review policies and procedures

      Review risks

      Review control design

      Review control test design

      Review control test results

      Test controls

      Issue observations

      Encourage / require compliance with established policies and boundaries

      Detect non-compliance and respond accordingly

      The obvious one –legal and regulatory failures

COMPLIANCE AND AUDIT MANAGEMENT

 & COMPLIANCE
AUDIT MANAGEMENT

SCOPING
 (SCHEDULE
 & SCOPE)

ISSUE TRACKING
FOLLOW UP) 
(ACTIVITIES 

REPORTING FINDINGS
AND OBSERVATIONAL 

 REPORTS 

AUDIT EVIDENCE 
MANAGEMENT

 (COLLECTION OF 
EVIDENCE)

 AUDIT WORK
 PAPER MANAGEMENT

 & OBJECTIVES)
(TESTS CRITERIA

PROJECT
 MANAGEMENT 

(TASKS & 
RESOURCES)

 RISK
 ASSESSMENT
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A HIGH-LEVEL GRC ROADMAP

Resolution of immediate and 

long-term risk exposure

Improved risk alignment and 

event response time

Agile and scalable control 

environment

Cost reduction in internal risk 

activities, including monitoring 

and remediation

Reduction in disruption to the 

business

Improved business perfor-

mance and innovation via 

value-based risk management 

Establish governance
Complete control rationalization / optimization
Agree on long-term road map and identify “quick 
wins”
Define business requirements
Select GRC technology solution(s)

Begin GRC technology implementation 
Pilot key elements of the solution
Automate control execution and monitoring
Deploy continuous monitoring

Continue GRC technology implementation 
Integrate with other functions and organizations 
Implement sustainability program
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ENABLED BY GRC TECHNOLOGY

ENABLED BY CHANGE AND BENEFITS MANAGEMENT
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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



Success Partners  Iشـــركـــاء النجـــاح



Technical Partners  Iشــركــاء التقنيــــة



إدارة الحوكمة والمخاطر



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

٢

٣

١١

١٢

١٣

١٤

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

إدارة تشغيل تقنية المعلومات  

الدعم الفني للعمالء

تحليل البيانات الضخمة



إدارة الحوكمة والمخاطر

لتعريف  عمالئها  دعم  على  سجل  شركة  تركز 
للعمليات  الداخلية  وا�جراءات  السياسات 
بالشكل  العمل  أهداف  لتحقيق  التشغيلية 
بالتشغيل  الدفع  أجل  من  العالمي  ا�حترافي 
الهدف  بلوغ  في  العمالء  لمساعدة  ا�حترافي 
وا�جراءات  السياسات  تطبيق  من  ا�ساسي 

المتبعة لدى العمالء لتحقيق ا�هداف 
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إدارة الحوكمة والمخاطر 

إدارة المخاطر

إدارة السياسة

تحسينات التحكم والمراقبة المستمرة

إدارة االمتثال

إدارة التدقيق



تركز شركة سجل على دعم عمالئها لتعريف السياسات وا�جراءات الداخلية للعمليات التشغيلية لتحقيق أهداف العمل بالشكل 

ا�حترافي العالمي من أجل الدفع بالتشغيل ا�حترافي لمساعدة العمالء في بلوغ الهدف ا�ساسي من تطبيق السياسات 

وا�جراءات المتبعة لدى العمالء لتحقيق ا�هداف التالية:

     الدفع بالتشغيل ا�حترافي من خالل القدرة على االستجابة لحاجات العمل بشكل أكبر ، وزيادة فعالية تقنية المعلومات في دفع 

ا�جراءات.  

     تسريع عجلة النمو والتطور من خالل المساعدة بالحصول على المنتجات، والخدمات، والعمليات، ودعم نماذج العمل، الكتساب 

ميزات تنافسية.

     استثمار الموارد الداخلية بطريقة فعالة لتحويل التكاليف التشغيلية إلى موارد تساعد في بناء منتجات لتطوير بيئة العمل مما 

يؤدي إلى رفع مؤشر النجاح المالي وا�داري.

     استخدام تقنية المعلومات كحل بديل بهدف تطوير  آليات العمل واالستثمار ا�مثل للموارد للوصول لÑهداف العامة للعمالء.

     التزام العمالء بالمعايير والمقاييس العالمية 

     التزام العمالء بتطبيق ا�نظمة والقوانين  

آليات العمل

٦
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آليات العمل

Policy Management

Risk Management 
Compliance and Audit Managment

Process controls optimization and continuous monitoring

Data analyrics,security and performance reporting 

Comprehensive and continues risk 
management and monitoring 

Central management of financial 
operational and compliance risks 

controls across organization.  

Improved alignment to the objective and 
strategy of the business

Improved visibility to risks that matter most 
to the organization

Projective Identification of risks
Enhanced decision making 

Better aligned risk coverage, including the 
identification of stronger, more pervasive 

controls.
Reduced level of effort associated with 

performing and testing controls.
Increased control and process efficiencies 

enabled through automation and continuous 
monitoring.

Improved control mix that addresses key 
business risks while driving process efficiencies.

Elimination of duplicate and fragmented risk 
management activities.

Increased integration and coordination among 
business, IT and compliance

Sustainability of risk management process 
Effective top-down and bottom-up reporting

EMBED RISK MANAGEMENT

OPTIMIZE RISK 
MANAGEMENT FUNCTIONS

IMPROVE CONTROLS 
AND PROCESSES

ENHANCE RISK STRATEGY

RISK AGENDA

Embed risk management

 Optimize
 risk

management
functions

Enhance
risk 

strategy

Improve controls
and processes

 Turning
risk into
results



إن إستراتيجية سجل في تطبيق برنامج الحوكمة تُمكن ُعمالئها من معالجة العوامل التي تكون أساسية في إدارة المخاطر 

والسيطرة عليها ويشمل ذلك  العوامل التالية:

      التغييرات التنظيمية

      ا�دارة والتشغيل الالمركزي

      ارتفاع نسبة التحكم با�خفاقات 

      إدارة التغييرات 

      مخاطر التجاوز وعدم االلتزام

      توحيد ا�جراءات

      خفض التكاليف

الخدمات االستراتيجية للحوكمة وتطبيقها 

٨



الخدمات االستراتيجية للحوكمة وتطبيقها 

يمكن لÕدارة العليا من خالل اعتماد استراتيجية الحوكمة من إيجاد اÊليات المناسبة لمواجهة المخاطر والتعامل معها، كما أننا في 

سجل نساعد عمالئنا في إدراك المخاطر ذات الصلة با�ستراتيجات االقتصادية وكيفية االستجابة المثلى لمواجهة تلك المخاطر ، 

ويشمل  نهج الحوكمة وإدارة المخاطر الُمعد خصيًصا �دارة المخاطر بإيجاد الميزة التنافسية وتحسين ا�داء.

نقوم في سجل با�خذ بعين االعتبار الستراتيجية مخاطر العمالء استناًدا إلى أهدافهم وآليات التعامل معها ، للوصول إلى النهج 

الشمولي لالستجابة للمخاطر الجديدة واالحتياجات التنظيمية.

& CONTROL OPTIMIZATIONS
CONTINUOUS MONITORING 

 RISK

 MANAGEMENT

 POLICY

MANAGEMENT

 AUDIT

MANAGEMENT

 COMPLIANCE

MANAGEMENT

٩
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إدارة السياسات

١٠

تساعد ا�دارة العليا بالمنظمات في تحديد السياسات واالجراءات والقوانين الواجب تطبيقها لدى العمالء والتي تكون حسب اÊتي:

تحديد إستراتيجية إدارة السياسات

إنشاء فريق حوكمة السياسات

     العمل مع ا�دارات لضمان تطبيق السياسات  وا�شراف عليها

تحديد ميثاق إدارة السياسات

     تحديد المهمة ،الرؤية ، ا�هداف ،الموارد والتوقعات

     لجنة السياسات

     مدير السياسات

تحديد آلية بناء السياسات 

     ا�دوار والمسئوليات

     نطاق عمل المسؤوليات

     دليل الفهرسة والهيكلية

     الشكل العام لصياغة السياسات

     آليات حفظ السياسات

     اعتماد السياسات

     االلتزام والمراقبة بالتطبيق

     االلتزام بنماذج السياسات 



1 2 3 4

 Policy
Management

 Strategy 

 Policy
Management

Process 

 Policy
 Management
Information

 Policy
 Management
Technology

تحديد إجراءات إدارة السياسات

     إعتماد وتطوير السياسات 

     نشر السياسات  والتوعية بها

     مقاييس تطبيق السياسات 

     مراقبة السياسات  وااللتزام لها

     ضمان استمرارية تطبيق السياسات

تحديد آليات الحصول على معلومات تطبيق ومراقبة السياسات

     متطلبات االلتزام

     تعريف ا�صدارات

     اتفاقيات مستوى الخدمة ومؤشرات ا�داء 

      المشاكل

     االستثناءات وا�عفاءات

إختيار ا�دوات التقنية المناسبة �دارة السياسات

١١

إدارة السياسات



٨

 IT-specific risk
 and compliance

 services

IT Risk
 Management 

 ISO 27001
Implementation

 IT General
Controls Assessment

IT Service
Continuity 

 SOC for
 Cybersecurity

تُقدم إدارة المخاطر ا�جراءات المركزية لتحديد المسئوليات والتقييم واالستجابة وآليات ضمان استمرار العمل التي تدعم عمليات 

واجراءات التشغيل وذلك حسب اÊتي:

      تقييم ومعالجة العقبات المحتملة 

      معالجة انتهاك السياسات وا�جراءات

      تعريف المخاطر والسعي للتخفيف من نتائجها

      جمع بيانات حول المخاطر الحالية وتحديد المستوى المقبول منها

      صياغة سياسة إدارة المخاطر من خالل تطبيق القوانين وا�جراءات

      صياغة تقييم المخاطر وإجراءات التعامل معها.

      تنفيذ ضوابط التقييم ا�مني بشكل دوري للحد من التعرض للمخاطر

      قياس التعرض للمخاطر والتحسينات 

الخدمات التقنية �دارة المخاطر 

١٢



تعد عملية التحكم في التطويرات مزيج من عدة متغيرات ضمن شروط هامة لضمان اÊتي:

      استمرارية العمليات

      جودة العمليات

      العوائد االقتصادية للعمليات

وإننا في شركة سجل نتميز بالتركيز على التحكم في :

       المراقبة المستمرة 

            تعريف المقاييس وأدوات المتابعة الالزمة لمراقبة المخاطر وااللتزام 

            تطوير ا�جراءات لجمع معلومات المقاييس والمراقبة والتحليل ولوحات التحكم واتخاذ القرار

      التقارير الدورية

            تحديد المخاطر وبرنامج االلتزام ومتطلبات ا�بالغ عن المخاطر

            تطبيق عمليات ا�بالغ عن المخاطر وااللتزام وتطويرها 

١٣

ضبط ا�هداف والمراقبة المستمرة
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 & COMPLIANCE
AUDIT MANAGEMENT

SCOPING
 (SCHEDULE
 & SCOPE)

ISSUE TRACKING
FOLLOW UP) 
(ACTIVITIES 

REPORTING
 ,FINDINGS) 

& OBSERVATIONS
(REPORTS 

AUDIT EVIDENCE 
MANAGEMENT

 (COLLECTION OF 
EVIDENCE)

 AUDIT WORK
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 & OBJECTIVES)
(TESTS CRITERIA

PROJECT
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(TASKS & 
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 RISK
 ASSESSMENT

تتضمن إدارة التدقيق مجموعة من ا�نشطة ذات الصلة بالتخطيط وتنفيذ العمليات وا�بالغ عن نتائج التدقيق إلى اللجنة التنفيذية 

وهذه ا�نشطة تتلخص باÊتي:

     جدولة عمليات التدقيق الداخلية وإجراء تخطيط للموارد ووضع نطاق لاللتزامات وإجراء برامج التدقيق واستعراض نتائج المراقبة 

وا�بالغ عن النتائج

     استعراض السياسات وا�جراءات

     استعراض المخاطر

     مراجعة تصميم مركز التحكم

     مراجعة تصميم آليات االختبار

     استعراض نتائج االختبار

     اختبار الضوابط

     رفع المالحظات

     دعم االلتزام بالسياسات وا�جراءات

     الكشف عن المخالفات

     تحديد ا�خفاقات القانونية والتنظيمية

إدارة التدقيق

١٤



التطبيق

التكامل

االستدامة

التطوير واالستدامة:

بدء تنفيذ الحوكمة

أختبار الحلول

ا�تمتة والتحكم

التدقيق

ا�ولوية:

إنشاء الحوكمة

التحكم بالموارد والتطوير

رسم خارطة الطريق

تعريف الخدمات والسياسات

إختيار الحلول التقنية

البناء:

تعريف المخاطر

تعريف آليات التعامل مع المخاطر

التحكم والتطوير

خفض التكلفة

الحد من توقف تقديم الخدمات

تحسين أداء العمل واالبتكار

ا�هداف :

١٥

خطة الحوكمة 
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خطة الحوكمة 

١٦

Resolution of immediate and 

long-term risk exposure

Improved risk alignment and 

event response time

Agile and scalable control 

environment

Cost reduction in internal risk 

activities, including monitoring 

and remediation

Reduction in disruption to the 

business

Improved business perfor-

mance and innovation via 

value-based risk management 

Establish governance
Complete control rationalization / optimization
Agree on long-term road map and identify “quick 
wins”
Define business requirements
Select GRC technology solution(s)

Begin GRC technology implementation 
Pilot key elements of the solution
Automate control execution and monitoring
Deploy continuous monitoring

Continue GRC technology implementation 
Integrate with other functions and organizations 
Implement sustainability program
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ENABLED BY GRC TECHNOLOGY

ENABLED BY CHANGE AND BENEFITS MANAGEMENT
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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. 


