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JOB DESCRIPTION 

 

 

Basic Role Details 

Unique Role Number 
& Job Family 

 Position Title 
فة شضابط أول تنظيم الوثائق و األر   

Documents and Retention Managemnt 

Senior Officer 

Facility / Location SEHA Corporate Office Division  Corporate Office 

Department Legal Affairs  Section  Compliance and Ethics 

Job Grade  Reporting Supervisor   

Roles and Responsibilities 

Basic Purpose of the role 

  ات و منشآت شركة إدار وضع السياسات واإلجراءات واملنهجيات إلدارة جميع املراسالت الصادرة والواردة الوثائق واألرشيف الورقي واإللكتروني في جميع

 وفق التشريعات املعتمدة بالدولة واملقاييس العاملية.صحة 

  إدارات و منشآت مراقبة وتسهيل تطبيق السياسات واإلجراءات واملنهجيات إلدارة املراسالت الصادرة والواردة الوثائق واألرشيف الورقي واإللكتروني في

 .شركة صحة

 إدارات و منشآت شركة صحةة الوثائق وتصنيفها ومتابعة تطبيقها في إعداد األدوات الفنية والخطط لضبط نشأ. 

  إدارات و منشآت شركة صحةإعداد وتطبيق وتحديث خطة حفظ امللفات ملختلف . 

  ملية إلى األرشيف الوسيط وحفظها وفقا للمواصفات العاإدارات و منشآت شركة صحة تخطيط عمليات تحويل واستالم الوثائق وامللفات املحولة من

 وأحسن املمارسات. 

 .وضع اآلليات لتنظيم األرشيف الوسيط وتصنيفه وفهرسته وترتيبه بتطبيق املقاييس العاملية وأفضل املمارسات في هذه املجاالت 

 التلف. وضع خطة لحفظ وحماية األرشيف الحيوي وتقييم األضرار التي قد تلحق به من جراء الكوارث وعوامل 

 وفق اإلجراء والصالحيات املعتمدة.بإدارات و منشآت شركة صحة لية إتاحة الوثائق لالطالع لفائدة املستخدمين وضع اآلليات لتنظيم عم 

  سياسات وإجراءات األرشفة اإللكترونية. إدارات و منشآت شركة صحة لتطبيقالتنسيق مع 

 .وضع اآلليات للتكفل بعملية التصوير الضوئي للوثائق وحفظها إلكترونيا 

  لتدريب وتأهيل القائمين على إدارة الوثائقإدارات و منشآت شركة صحة مع التنسيق. 

 و منشآت شركة صحةفي إدارات  اإلشراف على أعمال منسقي الوثائق. 

 .التنسيق مع األرشيف الوطني لتحويل األرشيف التاريخي للحفظ الدائم حسب التشريعات املعتمدة بالدولة 

  إلتالف الوثائق عديمة القيمة عند الحاجةملوافقة خذ األ التنسيق مع األرشيف الوطني 
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Key Responsibilities of the Role 

Key Responsibilities 
of the role 

Corresponding Key Activities Performed by the Role 

ة الوثائق الجاريإدارة   

  إدارات و منشآت شركة صحة. ية في تنفيذ السياسات وإجراءات العمل املتعلقة بإدارة الوثائق الجار إعداد و 

  ومتابعة عملية إعداد قوائم امللفات وتحديثها.إدارات و منشآت شركة صحةتنظيم عملية جرد الوثائق في ، 

 التلف. من جراء الكوارث وعوامل اتنفيذ خطة لحماية الوثائق الحيوية وتقييم األضرار التي قد تلحق به 

  في تطبيقها والعمل على تحديثها.دارات و منشآت شركة صحة  إتصميم خطة تصنيف امللفات ومساعدة 

  في تطبيقها والعمل على تحديثها.إدارات و منشآت شركة تصميم خطة حفظ امللفات ومساعدة 

  في عملية تحويل الوثائق إلى األرشيف.  شركة صحةإدارات و منشآت مساعدة 

  لوثائق املطلوب تصويرها ضوئيا.اكمية وحجم  في تحديد  شركة صحةإدارات و منشآت مساعدة 

  من أجل ضمان التطبيق الصحيح إدارات و منشآت شركة صحة التدقيق على وضع الوثائق وامللفات في

 للسياسات واإلجراءات املعتمدة.

 بإدارات و منشآت شركة صحة.منسقي الوثائق لتأهيل  تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية 

  في عملية اقتناء لوازم تنظيم وحفظ الوثائق الجاريةصحة إدارات و منشآت شركة التنسيق مع 

حفظ األرشيفإدارة   

 .إعداد وتنفيذ سياسة حفظ األرشيف الورقي واإللكتروني والحيوي 

 .تطبيق سياسات وإجراءات الحفظ املادي للوثائق وصيانتها واملحافظة على سالمتها 

 الخاصة بها.ها في املخازن استالم امللفات املحولة من الوحدات التنظيمية وترتيب 

 التلف. من جراء الكوارث وعوامل اتنفيذ خطة لحماية الوثائق واألرشيف الحيوي وتقييم األضرار التي قد تلحق به 

  وتوفير ظروف الحفظ الالزمة.الخاصة بكل إدارة خازن املحفظ األرشيف الوسيط بجميع أنواعه وأشكاله في 

 ستعملة لحفظ الوثائق في املخازن.مراقبة أداء األجهزة والوسائل امل 

 اقبة الدورية للوسائل األمنية املتوفرة في مخازن حفظ ر ملو اخازن املفي  السالمة و الحفظظروف املراقبة الدورية ل

 األرشيف التابعة للوحدات التنظيمية وفي مخازن إدارة الوثائق واألرشيف.

  الصالحيات. حسبرشيف املحفوظ تنظيم عملية إتاحة االطالع على األ 

  تصويره ضوئيا وتوفيره للجهة املسؤولة و إعداد قوائم لألرشيف املطلوب. 

  وبالتنسيق مع اإلدارات املالكة  شركة صحةتنظيم عملية إتالف الوثائق عديمة القيمة وفق اإلجراء املعتمد في

 للوثائق.

 .تنظيم عملية تحويل األرشيف إلى األرشيف الوطني للحفظ الدائم 

  في عملية اقتناء وتركيب األجهزة الخاصة بحفظ األرشيف. شركة صحةإدارات و منشآت مع التنسيق 

األرشفة  نظاموإدارة  تطبيق

 اإللكتروني

 إعداد وتنفيذ سياسة األرشفة اإللكترونية 

  شركة صحة .تنفيذ سياسة األرشفة وحفظ الوثائق اإللكترونية في 

 لكترونية املتعلقة بإدارة الوثائق واألرشيف واختيار األنسب املساهمة في وضع اشتراطات برامج األنظمة اإل

 تقنية املعلومات.إدارة منها بالتنسيق مع 

  تقنية املعلومات. إدارةاملساهمة في تطبيق سياسات أمن املعلومات األرشيفية بالتنسيق مع 

  كة املتخصصة.شر ال قبلاإلشراف على مشاريع التصوير الضوئي للوثائق من 

  .تنفيذ عمليات التصوير الضوئي للوثائق 

  .إعداد خطة لفهرسة الوثائق اإللكترونية وتحديد عناصر امليتاداتا وتحديثها حسب الحاجة 

 لألرشفة اإللكترونية شركة صحة التدقيق على جودة البيانات املدخلة في قاعدة بيانات النظام املعتمد ب

 واتخاذ الالزم بشأن التعديالت املطلوبة. 

  لألرشفة اإللكترونية بشركة صحة التدقيق على جودة التصوير الضوئي للوثائق املخزنة في النظام املعتمد

 واتخاذ الالزم بشأن التعديالت املطلوبة. 

  تقنية املعلومات في مجال حفظ الوثائق واألرشيف اإللكتروني. إدارةالتنسيق مع 

  مات في مجال إعداد وتنفيذ سياسة الحفظ االحتياطي.التنسيق مع الجهة املسؤولة عن مجال تقنية املعلو 

 .املساهمة في تطبيق سياسة حفظ األرشيف الحيوي وحماية الوثائق واألرشيف اإللكتروني 
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ملراسالتإدارة ا  

 ا. واسترجاعه وحفظها وصفها يشمل بما والوثائق املراسالت إدارة بأعمال القيام 

 اإللكترونية البيانات قاعدة دامباستخ والصادرة الواردة املراسالت تسجيل. .

Other specific 
responsibilities of the 

role 
Corresponding Activities performed by the role 

 
 

 

  

SEHA Compliance 
guidelines 

Corresponding Activities performed by the role 

Complying with Policies, 
Procedures and Practices 
of the SEHA Corporate and 
other regulatory 
requirements 

Complying consistently with policies, procedures and practices and ensuring alignment with SEHA 
corporate policies 
 
Completing and maintaining regulatory requirements including: licensure and certification and other 
mandatory training within established time frames 

Maintaining Confidentiality 
Maintaining confidentiality with regards to any information exchanged or received in the current 
capacity of role in accordance with SEHA corporate policies  

Promoting Customer 
Service standards 
 

Assuming the role of a brand ambassador for SEHA and promoting a customer focused philosophy in 
dealing with any stakeholders  
 
Maintaining positive and effective working relationships within the department/division and also with 
other departments/sections within SEHA  
 
Performing any other duties as may be assigned relevant to the basic responsibilities of the role  

Adhering to the 
Occupational Health and 
Safety, Materials 
Management and 
Maintenance standards 

Adhering to requirements of the Occupational Health and safety guidelines and infection control 
guidelines 
 
Understanding and adhering to emergency preparedness plans/policies 

Ensuring Personal 
Effectiveness 

 
Recognizing the necessity of continuously developing skills and acquiring additional knowledge 
appropriate to the position 
 
Dressing appropriately to meet the expectations of the specific work area and in alignment with the 
Occupational Health and Safety policies 
 
Building key partnerships within the organization for pursuing client-centered, comprehensive, 
integrated systems of care 
 
Complying with any regulations related to mentoring, training, development of UAE nationals staff 

Qualifications, Certifications and Experience 

Qualifications 

 تقنية أو الوثائق وإدارة األرشيف مجال في بكالوريوسهادة يفضل شالشهادات: 

 في خبرة سنوات  5، +  ايعادله ما اإلدارة أوشهادة بكالوريس في  أو املعلومات             

  واألرشيف الوثائق  ةإدار  مجال             

 )أو (             

 .اإلدارة لمجا في سنوات 10 + العامة الثانوية شهادة             
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 Specialistمها
Certifications 

 :  املهنية الكفاءات

 ف بشركة صحة واألرشي الوثائق إدارة مجال في واملقاييس واإلجراءات بالسياسات جيدة معرفةإملام و 

 إلكترونيا الوثائق إدارة مجال في املتطورة واألجهزة اإللكترونية البرامج استخدام

 باإلضافة إلى : 

 نظيم والتخطيط والقدرة على معالجة امللفات املتراكمة.مهارة الت 

 مهارة استخدام االجهزة االلكترونية والرامج املتطورة في مجال إدارة الوثائق إلكترونيا 

 سس ياملؤ  التواصل في مهارات 

 العمل فرق  قيادة في مهارات 

 رالتقاري وكتابة التحليل في مهارات 

 اإلداري  التنظيم في مهارات  

 واالقناع التفاوض في مهارة. 
Experience Required in 
addition to the 
Qualifications mentioned 
above  (Relevant to the 
Job) 

Required:  

Desired:  

 

Additional Requirements 
/ Remarks 

Required:   إلمام ممتاز باللغة االنجليزية

Desired:     ويفضل االلمام  اللغة العربية 

 

Physical Requirements 

 

 
Competencies 
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Behavioral 
 
 
 
 
 
 
 

Technical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Role Documentation 

Validated by  
(Department Manager) 

 

Date of Validation 
(Department Manager) 

 

Validated by 
(Human Resources Department) 

 

Date of Validation 
(Human Resources Department) 

 

 


