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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



BIG DATA 
ANALYTICS AND 
BUSINESS 
INTELLIGENCE 

Sejel’s Analytics and BI services lever-
age huge amount of data and informa-
tion into actionable insights about the 
business and customers that fuel 
success. Sejel helps in accelerating 
decision making process of custom-
ers by using latest technologies 
driven process for big data analytics 
and presenting actionable informa-
tion. As a result, theses analytics will 
be turned into revenue.



Advanced Analytics

Advisory Services

Interactive Dashboards

Data Science Services

Data Engineering Services

Reports and Research

Data Integration

 Social Media Analytics
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BIG DATA ANALYTICS AND BUSINESS INTELLIGENCE 



BIG DATA ANALYTICS AND BUSINESS INTELLIGENCE 
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DATA 
PRODUCTS

INDICATORS
 BOARDS

CLEANING

QUESTIONNAIRE

STATISTICS

REPORTS

SEARCH

PLURAL

ANALYSIS

MODELING



ANALYTICS SERVICES LIFECYCLE
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Define the Problem or the Question with the clients
Develop Hypotheses
Collect, Explore, Clean and Select Data

Discovery, Assessment
and Data Preparation 

Determines the methods.
Techniques, and workflow 
Analyze Data 
Validate the model

Model Planning and 
Building

Link Insights
Provide Recommendations

Deploy

Execute Plan of how insights will be delivered to the clients.Evaluate

1 2 3 4 5 6

DISCOVERY DATA PREP DEPLOY

ASSESSEMENT MODEL PLANNING EVALUATE
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SERVICES PORTFOLIO

Data Analytics Strategy- (services outline in data analytics field that helps client to keep linking to their long 
term vision and help to reveal the potential hidden in your big data and get even deeper insights.)
Data Governance – (help clients to understand the value of data governance within the organization and 
ensure its success. The focus areas of data governance include availability, usability, consistency.
Master Data Management (creating and managing accurate reports, dashboards and alerts)

Advisory Services

Data Visualization and Reporting (creating KPIs/Visualization dashboards for decision makers)
Data Warehousing (compiling huge data from dissimilar sources in one place with correct format and stable 
environment for analysts to execute their analytics)
Big Data (offering services on large structured and unstructured data for Big Data Strategy, Architecture 
Strategy and Advanced Analytics Strategy

Delivery Services

Predictive Modelling and Machine learning (Build probabilistic models, apply machine learning with Com-
plete data science cycle for deployment with wide range of Algorithms and capabilities like text analytics, 
geospatial analytics, social media analytics and optimization. Additionally, analyse present and past stats to 
forecast the future results in advance)

Data Science Services

Data Modelling- Conceptual, Logical and Physical Data Modelling 
Data Quality- (Data cleansing, data enrichment, removing redundant data, data profiling etc.)
Data processing- (Transaction data processing, forms processing, data transformation)
Data Architecture Assessment

Data Engineering
Services 



DATA ANALYTICS FRAMEWORK TO DRIVE BUSINESS OUTCOME
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Reporting
Dashboards
Visual data discovery
Self-service data preparation
Predictive analytics
Graph analytics
Machine learning

Analytics capabilities

Collect user requirements
Develop ETL to load Data Model
Train information analysts in data discovery.
Validate user-built analytics
Provision datasets

Processes and
Governance

Enterprise data warehouse
Departmental data mart
Data lake
Business application API

Data capabilities
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Business Expertise
IT Skills
Data Skills
Analytic Skills

Roles and Skills

Dashboards 
Advances Analytics
Data Integration
Reports and researches 
Social Media Analytics 

Data Products

DATA ANALYTICS FRAMEWORK TO DRIVE BUSINESS OUTCOME
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Identify, and prioritize the target business outcomes based on the enterprise's strategy and goals.Define the Target 
Business Outcome.

Define the building components capabilities needs (People, Process technology, and data) Identify Needed
Capabilities.

Review the readiness of the capabilities neededAssess Readiness.

Build roadmap and the project plan for business driven outcome analyticsEstablish Timelines 
and milestones.

METHODOLOGY OF BUSINESS DRIVEN OUTCOME ANALYTICS
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TECHNOLOGY EXPERTISE

01

02

03

04

STRUCTURE
DATA 

UNSTRUCTURED
DATA 

 DATA
ANALYSIS

DATA
VISUALIZATION 

ORACLE DATABASE

ELASTICSEARCH

ALTERYX AND R

TABLEAU
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Incorporate best charts 

Fully customizable dashboards and interactive visualizations

Extensive knowledge around Machine learning algorithms and artificial intelligence

Skills in displaying data using the latest programs such as Tableau and Kibana

High level of Information design skills

Proven Analytics Expertise around Reporting, dashboards, Visual Data discovery, Self Service data 

preparation, predictive analysis and Graph Analytics

Expertise in Writing periodic statistical and analytical reports (annual or monthly)

Analytics services on huge data to enable decision making

Highly proven processes and governance to collect user requirements, develop ETL to load data model, 

training information analyst in data discovery, validate user built analytics and provision data sets

Expertise around Social Media Analytics

Strong Expertise in Statistical skills and data modelling 

KEY DIFFERENTIATORS
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Data Integration and Software Development  Data Engineer

Statistician and Data VisualizationAnalytics modeller

Communication, Collaboration, Infographic designing and Creativity skillsVisualization Expert

Advanced Analytics, Machine learning Data Scientists

Highly proficient in Adobe Illustrator.Infographic Designer

DATA TEAM

 DATA
 ANALYTICS

TEAM

 DATA
ENGINEER

ANALYTICS
MODELER 

 VISUALIZATION
EXPERT

 DATA
SCIENTISTS

 NFOGRAPHIC
DESIGNER



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



 تحليل البيانات الضحمة وذكاء 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

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. 



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



 تحليل البيانات الضحمة
 وذكاء ا�عمال

ذكاء  الضخمة  البيانات  في  سجل  خدمات  تتيح 
ا�عمال تحليًال لكم هائل من البيانات. نتيجًة لذلك، 
للتنفيذ  قابلة  معلومات  إلى  البيانات  تحويل  يتم 
والتي سوف تساعد العمالء بدعم اتخاذ القرارات 
بما يحقق النجاح للعميل. أيضًا، تساهم سجل في 
ا�سراع من عملية اتخاذ القرار لدى العمالء، وذلك 
المستخدمة  التقنيات  أحدث  استخدام  خالل  من 
والذكاء  اÊلة  تعلم  البيانات،  تحليل  عملية  في 
ا�صطناعي وتقديم المعلومات  الناتجة من خالل 

لوحات معلومات تفاعلية. 
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 تحليل البيانات الضخمة وذكاء ا�عمال

تحليالت متقدمة 

لوحات معلومات تفاعلية 

علوم تحليل البيانات

هندسة البيانات

تقارير وأبحاث

ربط البيانات

تحليل وسائل التواصل ا�جتماعي

حلول استشارية وتدريب



 تحليل البيانات الضخمة وذكاء ا�عمال

٦

منتجات البيانات

لوحات
 المؤشرات

تنظيف

استبيان

احصائيات

تقارير

بحث

جمع

تحليل

نمذجة



 دورة حياة الخدمات التحليلية

٧

1 2 3 4 5 6

استكشاف إعداد البيانات إعداد البيانات

تقييم نشر تقييم

تحديد المشكلة أو الطلب المطروح من العميل
تطوير الفرضيات

جمع، واستكشاف، وتنظيف، وانتقاء البيانات

االكتشاف، والتقييم،
 وإعداد البيانات

تحديد المنهجيات
التقنيات ومنهج العمل

تحليل البيانات
التحقق من النموذج

تخطيط وبناء 
النموذج

ربط الرؤى
تقديم التوصيات

النشر

تنفيذ خطة كيفية توصيل الرؤى إلى العمالء. التقييم
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الخدمات االستراتيجية الُمختصة بعمل تحليالت البيانات - (خطوط الخدمات في مجال تحليل البيانات والتي تُساعد العميل في الحفاظ 
على تحقيق هويته ورؤيته على المدى الطويل والُمساعدة في الكشف عن ا�مكانيات الخفية لدى البيانات الضخمة إلى الجانب 

الحصول على روئ وتحليالت أكثر ُعمقًا).
إدارة البيانات - (ُمساعدة العمالء على فهم قيمة التحكم في البيانات داخل المنظمة وضمان نجاح عمليات التحكم بها. تشمل 

مجاالت تركيز إدارة البيانات التوافر، والقابلية لالستخدام، واالتساق.
إدارة البيانات الرئيسية (إنشاء وإدارة تقارير دقيقة عن البيانات، ولوحات المعلومات والتنبيهات)

الخدمات االستشارية

تصوير البيانات وإعداد التقارير (إنشاء لوحات معلومات الخاصة بمؤشرات ا�داء الرئيسي/ التصور الخاص بلجنة ُصناع القرار)
تخزين البيانات (تجميع بيانات ضخمة من مصادر ُمختلفة وعديدة في مكان واحد مع ُمراعاة تنسيقها بشكل صحيح ووضعها في بيئة 

ُمستقرة للُمحللين ليقوموا بكافة التحليالت الخاصة بهم)
البيانات الضخمة (تقديم الخدمات التنظيمية على البيانات الضخمة الُمنظمة والغير ُمنظمة �ستراتيجية البيانات الضخمة 

واستراتيجيات وُمخططات الهندسة الهندسية واستراتيجية التحليالت الُمتطورة)

خدمات التوصيل
 والتسليم

التصاميم التنبوئية وعلم استخدام اÊلة (عمل التصاميم التنبوئية، وتطبيق علم استخدام والتعلم على اÊالت مع دورة تدريبية على 
استخدام البيانات وحفظها وتطويرها من خالل مجموعة كبيرة من الخوارزميات وقدرات مثل تحليالت النص، التحليالت الجغرافية 

المكانية، تحليالت وسائل االعالم االجتماعية عالوة على ذلك، تحليل االحصائيات الحالية والسابقة للتنبؤ بالنتائج الُمستقبلية ُمقدًما)

خدمات علوم تحليل
 البيانات

تحليل البيانات - يتم تحليل كافة البيانات استناداً على أسس نظرية ومنطقية إحصائية
جودة البيانات - (تنقية البيانات وتحليلها البيانات، إزالة البيانات الُمتكررة، البدء في تصميم نمط خاص بالبيانات ....... إلخ.)

ُمعالجة البيانات - (معالجة بيانات المعامالت، معالجة التصماميم، تحويل البيانات)
تقييم هندسي لكافة البيانات

خدمات هندسة
 البيانات

ملف الخدمات



إطار تحليالت البيانات لزيادة وتطوير نتائج ا�عمال وإنجاز قدر أكبر منها

التقارير
لوحات البيانات 

اكتشاف البيانات المرئية
إعداد بيانات الخدمات الذاتية والتلقائية

التحليالت التنبؤية
تحليالت الرسوم والُمخططات البيانية

تعلم استخدام اÊلة

القدرات التحليلية

جمع الُمتطلبات التي قد يحتاجها الُمستخدم
تطوير عمليات لغة استخراج وتحويل وتحميل (ETL) البيانات

العمل على تدريب ُمحللي المعلومات في اكتشاف البيانات.
التحقق من صحة التحليالت المبنية بواسطة الُمستخدم

توفير قواعد البيانات

العمليات والتحكم

مستودع البيانات 
متاجر البيانات

بحر البيانات
واجهة برمجة تطبيقات ا�عمال

قدرات البيانات

٨



إطار تحليالت البيانات لزيادة وتطوير نتائج ا�عمال وإنجاز قدر أكبر منها

٩

خبرة ا�عمال
مهارات تكنولوجيا البيانات والمعلومات

مهارات البيانات
المهارات التحليلية

ا�دوار والمهارات

لوحات البيانات
التحليالت البيانية والمعلوماتية الُمتطورة

تكامل البيانات
التقارير وا�بحاث

تحليالت وسائل التواصل االجتماعية

ُمنتجات البيانات:



منهجية تحليل نتائج ا�عمال الُمقودة

تعيين وتحديد أولويات نتائج ا�عمال الُمستهدفة استناداً إلى استراتيجية وا�هداف المؤسسة الُمراد تحقيقها. تحديد نتائج ا�عمال
 الُمستهدفة

تحديد احتياجات وقدرات ومكونات ا�عمال (ا�شخاص وتكنولوجيا ا�عمال والبيانات) تحديد القدرات الالزمة
 �نجاز تلك ا�عمال

البدء في استعراض واالستعداد من خالل تجهيز القدرات الالزمة لذلك تقييم الجاهزية �نجاز
 تلك ا�عمال

بناء خارطة طريق وخطة مشروع لتحليالت النتائج الَمبني عليها إنجاز تلك ا�عمال وضع الجداول الزمنية

١٠



الخبرات التقنية وكيفية توظيفها

01

02

03

04

البيانات الُمنظمة 

البيانات غير منظمة

تحليل البيانات

العرض المرئي
 للبيانات

١١

ORACLE DATABASE

ELASTICSEARCH

ALTERYX AND R

TABLEAU



دمج أفضل الرسوم والُمخططات البيانية

لوحات التحكم بالبيانات يتم تطويعها لتُصبح قابلة للتخصيص كاملة إلى جانب عرضها للُمخططات المرئية التفاعلية.

المعرفة الواسعة بخوارزميات وتعلم استخدام اÊلة والذكاء ا�صطناعي 

المهارات في عرض البيانات باستخدام أحدث البرامج مثل لغة تابلوة البرمجية و لغة كابينا البرمجية

العديد من المهارات التصميمية للبيانات وبمستوى عالي وُمتطور.

الخبرات ا�حترافية في تحليل وإعداد التقارير ولوحات البيانات واكتشاف البيانات المرئية وإعداد بيانات الخدمة الذاتية والتحليل 

التنبؤي وتحليالت الرسوم والُمخططات البيانية.

خبرة في كتابة التقارير ا�حصائية والتحليلية الدورية ( بشكل سنوي أو شهري)

خدمات التحليالت وإعداد التقارير الخاصة بالبيانات الضخمة لتمكين ُصناع القرار من اتخاذ وإعداد قرارهم.

 (ETL) وتحميل  وتحويل  استخراج  لغة  وتطوير   ، المستخدمين  ُمتطلبات  لجمع  العالية  الكفاءة  ذات  والُمهمات  ا�عمال  إنجاز 

تصاميم البيانات، ومحلل معلومات التدريب في اكتشاف البيانات، عالوة على العمل على التحقق من صحة التحليالت المبنية 

على المستخدم ومجموعات البيانات الُمتوفرة.

الخبرات في إعداد تحليالت وسائل االعالم االجتماعية

خبرة طويلة في المهارات ا�حصائية ونمذجة البيانات

١٢

المميزات 



فريق تحليل
 البيانات

مهندسي 
البيانات

مصممي
 التحليالت

خبير التجسيد 
المرئي

مصممي 
ُمخططات البيانات

 الرسومية

خبراء
 البيانات

استخدام لغة ا�ستعالم الهيكلية (SQL)، ولغة استخراج وتحويل وتحميل التصاميم البيانية (ETL)، وتكامل البيانات وتطوير ا�جهزة والبرمجيات. مهندس البيانات

ا�عمال ا�حصائية والتصورية الُمجراه على كافة البيانات تصاميم التحليالت 

العمل على خلق لغة تواصل وتعاون إلى جانب أعمال التصميم الخالقة ومهارات ا�بداع خبير اللوحات المعلوماتية

إجراء أعمال التحليالت الُمتقدمة وتعاليم استخدام اÊالت. خبراء البيانات

(ADOBE ILLUSTRATOR) يجب ان يكون بارعًا للغاية في استخدام برنامج أدوبي إليستريتور مصمم ُمخططات
 البيانات الرسومية

فريق البيانات

١٣



١٤

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. 


