
 

 

 
Report a field visit to archive documents 

نية ألرشفة الوثائق تقرير زيارة ميدا   

 

SECTION 1                                                                               Company Information                                                                                 القسم األول                                                                                                                                                                                                                
معلومات عن المنشأة       

Company Name اسم الشركة / المؤسسة   Date التاريخ Department  Name: إلدارةاسم القسم / ا  

   

                                         .Tel No & Extرقم الهاتف و التحويلة                     Contact Person                                                                                  االتصالول مسؤ
           

 Project Owner                                                                               مالك المشروع               

  
 .Mobile No                                          رقم الجوال                               

                                                                    Countryالبلد                               Notes                                               مالحظات                                                 

VENDOR TYPE:                  نوع البائع                                                 
 

 OTHER / أخرى            RETAILER / / WHOLESALER                  تجزئة بائع وكيل               / AGENT                    جملة بائع      MANUFACTURER /           ُمصن ِّع

  :Customer Requirements              :متطلبات العميل

 
 Training / / Hardware supplier                  تدريب أرشفة مخزون ورق               / Backlog                    تزويد بالعتاد      Archif Program /           برنامج أرشف

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECTION 2                                                                            Documents Information                                                                               الثاني القسم                                                                                                                                                                                                                 

المسنداتمعلومات عن        
Number of employees in the department   

        عدد الموظفين في القسم / اإلدارة
How are they currently stored (in boxes, box files, etc.) and where 

 كيف يتم تخزينها حاليا )في صناديق، وملفات مربعة، الخ( وأين ؟
 

 

 

Are there any legal requirement to store documents  

 هل هناك أي شرط قانوني لتخزين المستندات

 

 

what is backlog volume 
 ما هي سعة مخزن الورق

 

what is the total volume of images generated 
per day 

 الناتجة في اليومما هو المجموع الكلي للصور 
 

 

 
Are There any Special Dimensions 

for the documents  
 هل هناك ابعاد خاصة لهذا المستند

 

How is The Quality of the documents 
 ما هي جودة المستند

How many types of documents 

 كم عدد انواع المستند
What is the document size 

 ما هو حجم المستند

Are There any Sticky notes  

 هل توجد مالحظات مثبتة

Are They Structured or non 
Structured forms 

 هل هي منظمة ام غير منظمة

 

 

 

What is the Duplex percentage 

 ما هي نسبة االزدواج
Are They Simplex or Duplex  

 هل هي بسيطة ام مزدوجة

 

SECTION 3                                                                       Documents to be Archived                                                                               الثالث القسم                                                                                                                                                                                                                 
المستندات المراد أرشفتها       

 Departmentالقسم No.of Files عدد الملفات Avg. Of Docsمتوسط عدد المعامالت  Avg. of Papers متوسط عدد األوراق No. of Feildsعدد الحقول Indexالفهرس

      

      

      

      

 
SECTION 4                                                                             Work Requirements                                                                                الرابع القسم                                                                                                                                                                                                                 

متطلبات العمل       

Do we will provide the Hardware? 
 هل سوف نقوم بتزويد العتاد؟

 

 NO /         ال     Yes /نعم         

Does the work will be only local or will be shared with another branch? 
 سوف يكون العمل فقط محلي أو سوف يكون مشارك مع فروع ثانية؟ هل

 

  Maybe in future / ربما في المستقبل                NO /         ال     Yes /نعم         

Where are documents stored in the work time? 
 الوثائق أثناء وقت العمل؟      أين سيتم تخزين

How do they retrieve and from where?  

  ؟من أينستتم عملية االسترداد و كيف

 

                                                                                                                            :Notes taking into our Account during work:مالحظات تؤخذ بعين االعتبار أثناء العمل

                                                                         

 
 
 
 
 
 

 
 

Rep. Name   الممثلاسم  

Signature and Date  والتاريخ التوقيع  

Company stamp  الختم الرسمي 


