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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



CLOUD SERVICE 
PROVIDER 

To complement the rich and compre-
hensive offering, SEJEL offers a full 
range of Cloud Solutions across all 
Cloud XaaS solutions. Either as a 
private, public, or hybrid, hosted 
within Saudi Arabia geography or 
using our global partnership network. 
This flexibility enables organizations 
to match their business requirements 
with the Cloud Solution that meets 
them. In Simple words, we are unique-
ly equipped to support the full lifecy-
cle of Cloud needs and match the 
customer legal and business needs



Advisory

Business process design

Integration and technical design

Implementation

Migration

Custom development (DevOps)

Manage services

Cloud Offering:

IAAS  Infrastructure as a service

PAAS Platform as a Service

SAAS Software as a service

Transition to Cloud Services 

Migration Services of existing Apps to Cloud

Oracle Cloud solutions 
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CLOUD SERVICE PROVIDER SERVICES



CLOUD SERVICE PROVIDER SERVICES

Compute 
Storage
Networking

IAAS 

App Dev
Content & Processes 
IT Ops Management

PAAS 

ERP
HCM
SCM
CX

SAAS
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CLOUD SERVICE PROVIDER SERVICES

System Installation 
Cloud Administration
Life Cycle Management
Overall day to day cloud operations

Transition to Cloud
Services 
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Migration of Applications & Interfaces to cloud
Migration of Databases to cloud
Migration of Forms and reports etc. to cloud

Migration Services
of existing Apps to
Cloud

Oracle Cloud at Customer (Adopt the same Oracle IaaS, PaaS, and SaaS technology as the public Oracle 
Cloud in your own data center)
Oracle Exadata Cloud at Customer (World’s most advanced database cloud in your data center on premises)
Oracle Big Data at Customer (Big data platform on premise)

Sejel brings Oracle
Cloud solutions as
per below to 
customers
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Oracle Cloud: PAAS & IAAS

Oracle Cloud @ Customer

ExaCM (Exadata Cloud Machine)

HP Helion Cloud (Open Stack)

Exalogic Elastic cloud

TECHNOLOGY EXPERTISE
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Simplified cloud with on premise deployment

Low cost scalability at your data center helping cost and operation optimization

End to end solution provider for Supply, Installation to cloud adoption and existing application migrations

End to end Oracle Tested certified and supported solutions

Pay as you go subscription based pricing

Option of On-premises deployment eliminates compliance and data sovereignty issues

Better reliability and downtime

Benefits of provisioning of tenant, network, compute, storage, and other fundamental infrastructure resources 

at the IaaS layer as well as the deployment of application platform using automated self-provisioning facility at 

the PaaS layer.

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

Simplified cloud with on premise deployment

Low cost scalability at your data center helping cost and operation optimization

End to end solution provider for Supply, Installation to cloud adoption and existing application migrations

End to end Oracle Tested certified and supported solutions

Pay as you go subscription based pricing

Option of On-premises deployment eliminates compliance and data sovereignty issues

Better reliability and downtime

Benefits of provisioning of tenant, network, compute, storage, and other fundamental infrastructure resources 

at the IaaS layer as well as the deployment of application platform using automated self-provisioning facility at 

the PaaS layer.



Technical Partners  Iشــركــاء التقنيــــة



الحوسبة السحابية



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

دارة تشغيل تقنية المعلومات  

الدعم الفني للعمالء

تحليل البيانات الضخمة



الحوسبة السحابية

على  االلكترونية  السحابة  خدمات  تُساعد 
 ، ا�عمال  لتحويل  الناشئة  التقنيات  من  االستفادة 
الحلول  من  شاملة  مجموعة  شركتنا  وتقدم 
والتجهيزات  لÍنظمة  التحتية  للبنى  التقنية 
خالل  من  االلكترونية  السحابة  لخدمات  بتوفيرها 
مركز المعلومات الذي تم بناءه في مقر الشركة 
الرائدين  التكنولوجيا  محترفي  كبار  مع  بالتعاون 

في العالم مثل أوراكل و إتش بي. 
تقوم سجل بالعمل على مجموعة متكاملة من 
الخدمات السحابية عبر الخدمات الخاصة و الخدمات 
العامة و الهايبرد. ويتيح النظام للعمالء إمكانية 
ُمطابقة إعدادات الخدمات مع احتياجات التطبيقات 
ذلك  في  بما  الحاجة  حسب  وتعديلها  للعمالء 

ضمان الفترة الزمنية الحتياجات العمل.



ا�ستشارات

تصميم إجراءات العمل

التكامل والتصميم التقني

تطبيق الحلول

نقل البيانات

(DEVOPS) تطوير البرامج الخاصة

إدارة الخدمات

IAAS - الخدمة السحابية للبنية التحتية

PAAS - الخدمة السحابية  للمنصات

SAAS - الخدمة السحابية  للبرامج

التحول للخدمات السحابية

خدمات نقل البيانات من التطبيقات القائمة إلى السحابة االلكترونية

حلول أوراكل للخدمات السحابية

٥

الحوسبة السحابية



الحوسبة السحابية

عمليات الحوسبة
التخزين

الشبكات

البنية التحتية
 للخدمة 

التطبيقات الُمتطورة
المحتوى والعمليات

إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات

منصة الخدمات 

تخطيط موارد المشاريع
إدارة الموارد البشرية 

إدارة ا�مدادات
االستفادة من تجارب الُعمالء 

الخدمات البرمجية 
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خدمات السحابة
 االلكترونية 

Jركيب النظام
إدارة الخدمات

إدارة دورة العمل
العمليات اليومية 

خدمات نقل البيانات
 من التطبيقات

 القائمة إلى 
السحابة االلكترونية

تالطبيقات 
قواعد البيانات 

هجرة النماذج والتقارير إلى السحابة االلكترونية

حلول أوراكل وفًقا
 لما يلي للعمالء

أوراكل (CLOUD) لدى العميل (اعتماداً نفس تقنية أوراكل البنية التحتية للخدمة  و منصة الخدمات والخدمات البرمجية كخادم أوراكل كالود 
في مركز البيانات الخاص بك

توفير قواعد بيانات أوراكل (كالود - CLOUD) لدى العميل (أكثر قواعد البيانات الُمتقدمة في العالم في مركز البيانات الخاص بمبنى سجل)
إدارة البيانات الضخمة بتوفير منصة بيانات كبيرة في مركز معلومات سجل
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الحوسبة السحابية



الخبرات التقنية

PAAS & IAAS منصة الخدمات والبنية التحتية للخدمة (CLOUD) أوراكل

أوراكل (CLOUD) للُعمالء

(CLOUD) قواعد البيانات ا�ضافية - أوراكل

الخدمات السحابية  HP HELION CLOUD  (مفتوحة المصدر)

EXALOGIC ELASTIC  الخدمات السحابية
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خدمات السحابة االلكترونية مع فرضية عمل تطويرات أخرى بالخوادم

قابلية تطوير منخفضة التكلفة في مركز البيانات مما يساعد على توفير التكلفة ورفع مستوى التشغيل

التزويد بالخدمة، وتثبيت عمليات سحب واستخدام وترحيل البيانات الحالية

إنهاء الحلول الثابتة والمدعومة من اختبار خادم أوراكل

الدفع حسب الحاجة واالشتراك

خيار استخدام التطوير والتطبيق بالموقع بتأمين البيانات

موثوقية أفضل وضمان عدم انقطاع الخدمة

منصة  عمل  وكذلك  التحتية  البنية  موارد  من  وغيرها  والتخزين  والخوادم  الشبكة  مثل  التقنية  التحتية  البنى  موارد  توفير 

التطبيقات حسب المطلوب.

٩

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. 


